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COMUNICADO
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Transmitido: NIT
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Data: 20/01/2022
Assunto: Abertura do sistema para alteração e correção do lançamento do Rendimento Final
2021 da Rede Estadual

Senhores (as) Diretores (as)
Reforçamos que o sistema para alteração e correção do lançamento do Rendimento Final
2021 está disponível, impreterivelmente, até 24/01/2022 para a Rede Estadual.
Salientamos que todos os estudantes que tiveram a indicação de “Recuperação” no
Rendimento Final deverão ter o registro atualizado, conforme o resultado obtido após o
Projeto de Recuperação Intensiva de janeiro, sendo que, conforme o comunicado citado:
·
Estudantes que participaram das atividades de recuperação intensiva em janeiro e
que foram considerados promovidos (mínimo 75% de frequência): alterar o registro do
rendimento para “Aprovado”;
·
Estudantes que não participaram com pelo menos 75% de frequência no Projeto de
Recuperação Intensiva de janeiro, após comprovação e deliberação do Conselho de
Classe/Ano/Série, e que não tenham condições de prosseguirem ou concluírem os seus
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estudos: alterar o registro do rendimento para “Retido por Frequência”, devendo ser
classificados no mesmo ano/série em que estavam matriculados no ano letivo de 2021.
Importante ressaltar que nenhum estudante deverá permanecer com o registro
de “Recuperação”, haja vista que se tratava de um lançamento temporário.
Por fim, reforçamos que o sistema também está disponível para as alterações do
Fechamento – Conselho Final (5º Conceito), que se fizerem necessárias, até o dia
24/01/2022, disponíveis no perfil de GOE/AOE, Diretor de Escola e Vice-Diretor.
Em caso de dúvidas, registrar ocorrência no Portal de Atendimento da SEDUC, por
meio do link:
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

Responsável:

Rosana Gonçalves de Oliveira
Diretor I - NVE

De acordo:

Nara Macluf Grisotto Costa
Diretor Técnico II - CIE
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