
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ATRIBUIÇÃO INICIAL 

2021 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO ITARARÉ 

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO 



 

 

Acesso ao Ambiente Online da Atribuição: 

Todo o processo da sessão de atribuição inicial e das sessões de atribuição de 

aulas durante o ano, pode ser acessado pelo site da Diretoria de Ensino – Região 

Itararé , como segue abaixo: 

 

O site institucional da Diretoria de Ensino – Região Itararé 

(https://deitarare.educacao.sp.gov.br/), é o meio oficial de informação e 

interação para todo o processo de atribuição, desde a divulgação do edital, saldo 

de aulas, classificação e demais informações aos professores. O acesso a página 

de Atribuição 2021 será através do menu Atribuição de Classes e Aulas, como 

na imagem acima. 

  

 

 



 

 

Nesta página, como segue nas imagens acima, temos acesso: 

A página na SED, onde se realizará a maior parte dos processos de atribuição.  

As planilhas de atribuição de aulas das escolas, que serão atualizadas 

juntamente com a SED. 

Demais recursos utilizados nas atribuições – publicações, classificações, horário, 

saldo de aulas, dentre outros. 

 

 

 

Acesso público: visualização ao Saldo 

de Aulas, à classificação, planilha de 

atribuição e horário das aulas por 

escola; 

Acesso Restrito (Escola): acesso e 

edição, por parte da escola e da DE, à 

planilha de atribuição, horário de aulas 

e modelo CGRH. 

Importante: O acesso é através do 

perfil institucional do Diretor, Vice-

diretor, GOE e Servidor da DE 

autorizado, ou seja, através do e-mail 

institucional dos mesmos. 

 

Comunicação Escolas/ DE: 

Durante a Atribuição Inicial, este ano teremos um link direto de comunicação 

entre as Escolas e a DE, pelo Teams, como segue na imagem abaixo: 

 

Adentrando ao ambiente do Teams, a escola, através do chat pode inserir uma 

dúvida ou qualquer outra mensagem, mesmo que naquele momento não tenha 

ninguém online, pois a mensagem será notificada aos membros da Comissão de 

Atribuição. 

 

Secretaria Escolar Digital - SED 

Os procedimentos de Conferência de Saldo, Acompanhamento, Recursos e 

Atribuição (ambos pela Escola) e Manifestação de Interesse (professor), estão 

descritos através de tutoriais específicos, que podem ser acessados através do 

menu Material de Apoio, como segue nas imagens abaixo: 



 

 

 

 

 

 

Planilhas de Atribuição: 

O procedimento de acesso e edição às planilhas de Atribuição das escolas é o 

mesmo dos anos anteriores, através da página de Atribuição 2021, em Acesso 

Restrito (Escola), selecionando a Unidade Escolar em Planilhas de Atribuição, 

como segue na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planilha de Atribuição 

 

 

Horário das aulas – Unidade Escolar 


