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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo de Vida Escolar - NVE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 442/2020 

Data: 08/10/2020 

Assunto: Lançamento e fechamento do 4º bimestre e 5º conceito, prazo para a digitação do 

Rendimento das Escolas Estaduais 

 
Senhores (as) Diretores (as), 

 
 
Em função do atual momento e casos atípicos, o sistema permanecerá aberto, de acordo 

com o cronograma abaixo para os lançamentos relacionados aos cursos anuais. 

• 1º e 2º Bimestres, até 15 de outubro; 

• 3º Bimestre, até 30 de outubro; 

• 4º Bimestre, até 30 de dezembro; 

• Avaliação Final (Quinto Conceito), até 30 de dezembro. 

 
Reforçamos que, no período de digitação das avaliações e frequência dos estudantes 
(lançamento do fechamento), os dados ficam disponíveis apenas para a equipe 
gestora da escola e para os docentes, em relação às suas respectivas classes ou 
turmas. Estas informações são migradas para o Boletim Escolar e disponibilizadas 
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aos estudantes e seus responsáveis somente após a parametrização por parte da 
Unidade Escolar, procedimento este que é efetuado posteriormente à conclusão da 
digitação e realização do Conselho de Classe/Ano/Série. 

 

Caso tenham identificado algum problema relacionado ao sistema, enviar e-mail 

para decapnve@educacao.sp.gov.br, com o detalhamento do caso, para que 

possamos auxiliá-los no que for possível. 

A unidade escolar deve realizar a busca ativa dos estudantes matriculados que, até 

o momento, não realizaram a entrega das atividades não presenciais, a fim de 

verificar o que está acontecendo, com vistas ao melhor encaminhamento para o 

desenvolvimento escolar dos alunos, em consonância com a Proposta Pedagógica e 

com o Regimento Escolar.  

 
Caso tenha ocorrido alterações no Calendário Escolar, favor efetuar a homologação 

do mesmo na SED. Isso habilitará corretamente o Módulo Fechamento, permitindo 

aos professores realizar o lançamento das avaliações e frequência dos estudantes. 

 
 

 
Responsável: 

Rosana de Oliveira Amaral 

Diretor I - NVE 

 
 

De acordo: 

Regina Valéria de O. Forchetti Andra 

Diretor Técnico II - CIE 
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