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ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS ONLINE 

  

 O Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição informam que a 

Diretoria de Ensino de Fernandópolis fez a adesão à atribuição online que passará 

a ser realizada na Secretaria Escolar Digital – SED a partir de 24/08/2020. Dessa 

forma, os interessados devem acessar a Secretaria Escolar Digital  

(https://sed.educacao.sp.gov.br/) para manifestar o interesse em ter as aulas 

divulgadas pelas escolas atribuídas.  

 

 As etapas da atribuição online ocorrerão semanalmente conforme descrito 

a seguir: 

 

➢ Primeira Etapa – Segunda-feira e terça-feira até às 13h40: conferência do 

saldo de aulas (Etapa disponível para o perfil da Unidade Escolar); 

 

➢ Segunda Etapa – Terça-feira às 14h até quinta-feira às 22h: 

manifestação de interesse (Etapa disponível para o perfil do professor 

interessado em participar da atribuição); 

 

➢ Terceira Etapa – Sexta-feira: Efetivação da atribuição - Associação do 

professor na classe (Etapa disponível para o perfil da Unidade Escolar). 

 

 Para manifestar interesse em participar da atribuição, o docente deverá 

seguir as seguintes orientações: 

 

 

 

 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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1. Acessar a Secretaria Escolar Digital (SED): https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

 
  

Após acessar a SED, no lado esquerdo da tela clicar na aba “Atribuição on 

line”, e seguir os passos descritos abaixo: 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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IMPORTANTE: Nessa tela você encontrará um tutorial com as orientações para manifestar o 

interesse. É indispensável que leia e assista o tutorial atentamente até o final para realizar 

a etapa de manifestação de interesse corretamente. 

 

 Para a etapa de manifestação de interesse o docente deverá verificar o saldo 

disponibilizado e o horário das aulas  (verifique no tutorial como fazer a consulta).  

 

 Ao manifestar interesse o docente deve considerar o número de aulas que já tem 

atribuídas, o horário das aulas, a distância entre escolas e situação de acúmulo de 

cargo/função. 

 

 O docente que manifestar interesse deve ficar atento ao seu e-mail e telefone, pois se 

necessário o diretor da escola que indicou poderá entrar em contato para finalizar a 

atribuição. 

 

 RETOMANDO: A atribuição online acontecerá semanalmente, conforme saldo de aulas 

disponibilizado pelas Unidades Escolares, e a manifestação de interesse deve ser feita das 

14 horas de terça-feira às 22 horas de quinta-feira. 

 

 

 Tutorial e Orientações para Manifestação de Interesse 

 Vídeo tutorial 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/08/der-der-tutorial-atribuicao-sed.pdf
https://youtu.be/75jEihWPBlw

