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Governo do Estado de São Paulo  
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

04/07/2022 

 

REDE Nº 100      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO JULHO/2022 
 

Sr. Diretor 

Sr. GOE 

    

Encaminhamos, anexo a este, Cronograma para Digitação de Pagamento – JULHO/2022.  

    

Informamos que o cronograma está disposto em ORDEM CRONOLÓGICA (por data do 

evento).      

  

Com a finalidade de prevenir eventuais bloqueios e inconsistências, solicitamos empenho no 

acompanhamento da digitação do BFE. Havendo dúvidas ou problemas na digitação, deverá ser 

comunicado a este Núcleo de Frequência e Pagamento, em tempo hábil para análise e solução. 

Não deixar para o último dia do cronograma. 

 

Importante atentar-se ao PV que está ativo no BFE/PAPC (CONV).     

Lembrando que a ausência da digitação da frequência e a digitação em PV divergente, ocasiona 

o bloqueio de pagamento. 

 

 

Alteração de Jornada/TSE Jornada:   

Salientamos que as fases corrigidas ou alteradas dentro do cronograma, terá arquivo de lauda 

gerado para publicação em DOE conforme mencionado no item correspondente. 

 

 

As planilhas de Alteração de Jornada ou Tornando Sem Efeito, enviadas até a data do 

fechamento do cronograma às 17:00 horas, serão publicadas na data informada. 
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Enfatizamos a importância da conferência para que haja correção em tempo hábil da carga 

horária na SED, antes do envio da planilha, pois as alterações solicitadas serão apenas anotadas 

e publicadas. 

     

Contamos com a costumeira colaboração de todos e nos colocamos à disposição. 

 

 

Anexo: CRONOGRAMA JULHO 2022 

 

 
 

 

                                     Núcleo de Frequência e Pagamento 

 
 

 
 
 

 

ASSUNTO 02: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DAS AAPS 
 

As provas de Língua Portuguesa e Matemática da AAP 2, previstas para encerramento em 01 de 

julho, terão resultado parcial disponibilizado na plataforma CAEd no dia 05 de julho, para 

subsidiar os Conselhos de Classe/Série do 2º bimestre, porém permanecerão abertas até o 

dia 08 de julho, para oportunizar sua realização aos estudantes que não conseguiram efetivá-

la. O mesmo procedimento será adotado para as provas das SD de Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. 

  

Canais de comunicação disponíveis: 

• dúvidas e esclarecimentos sobre a AAP e SD - aap@educacao.sp.gov.br 

• questões ligadas ao acesso de alunos na SED e perfil profissional de acesso - Portal de 

Atendimento SEDUC 

• questões ligadas à Plataforma CAEd - suporte.avaliacaoemonitoramentosp@caed.ufjf.br 

 

 

 

 
Wilson Rodrigues Da Silva e Ivanildo Fernandes - Pec -Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/07/cronograma-julho-2022.docx
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