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Rede nº 865/21 

Data:19/11/2021  

ASSUNTO: Novos Relatórios na SED - Relatórios Gerenciais - Relatório de 

Compatibilização - Itinerário - Alunos Pendentes e Relatório - Rotas para 

Compatibilização 

 

Prezados Senhores,  

 

Informamos que estão disponíveis dois novos relatórios na SED que apoiam na gestão do 

sistema educacional: 

 Relatório Compatibilização - Itinerário - Alunos Pendentes e 

 Relatório – Compatibilização Rotas. 

A seguir seguem informações detalhadas sobre cada um deles: 

 Relatório Compatibilização - Itinerário - Alunos Pendentes 

Este relatório apresenta quantos e quais alunos estão pendentes de compatibilização de 

itinerário formativo por Diretoria de Ensino, Escola, Munícipio e Rede de Ensino. 

Ele está disponível na plataforma SED, para as escolas e diretorias de ensino da Rede 

Estadual, no seguinte menu 
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 Relatório – Compatibilização Rotas 

Este relatório apresenta as distâncias caminhadas, em metros, entre os alunos e as escolas, 

com base nas informações existentes na Ficha do Aluno na data informada como “Data da 

Operação”. 

Para utilização deste relatório orientamos que a pesquisa seja feita pelo RA do aluno. 

Os resultados apresentados serão todas escolas que estão em até 2000 metros da 

residência e suas respectivas distâncias, em metros, até a residência do aluno.  

Com estas informações as Diretorias de Ensino e Escolas podem verificar quais são as 

escolas compatíveis para alocação do aluno. 

 

Ele está disponível no seguinte menu na plataforma SED apenas para consultas das 

diretorias de ensino:  
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Ressaltamos que o campo “distância caminhada” considera a rota percorrida a pé, em 

metros, da escola até a residência do aluno. 

 

 

Desde já agradecemos a costumeira colaboração e permanecemos à disposição. 

 

 

 

 

Atenciosamente,   

  

Profª Rosana Guerriero Andrade   

Dirigente Regional de Ensino   

Diretoria de Ensino – Região Norte 2  


