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Fique por dentro!

Edição: 1

Você sabia?

Novo Suporte Técnico

Você sabia que agora o próprio aluno consegue recuperar a
senha de acesso?

Para melhor atender todos os usuários do SED, foi criado um canal
específico de suporte técnico da plataforma. Solicitamos que a partir
de agora, as solicitações relacionados ao SED sejam realizadas através
do e-mail:

Basta Clicar em “Esqueceu a Senha”, preencher os dados e
clicar em Enviar. A senha de acesso retornará para o
formato original que é a própria data de nascimento do
aluno.

sed.suporte@educacao.sp.gov.br

Importante
SARA – Sistema de Acompanhamento dos Resultados e Avaliações
Como é de conhecimento de todos, a aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP), 9ª edição, ocorrerá nesta semana!
Para subsidiar a utilização deste importante instrumento pedagógico, uma nova versão do SARA (Sistema de Acompanhamento dos
Resultados e Avaliações), estará disponível para utilização a partir da próxima segunda-feira (10/08)! O SARA é uma ferramenta do SED
que foi criada com objetivo de permitir uma visualização gráfica e didática dos resultados da AAP.
Obs: Vocês irão encontrar o botão de acesso ao SARA no SED a partir de hoje, porém, pedimos que NÃO utilizem o módulo até a
próxima semana, uma vez que ainda estaremos realizando os testes finais.
Ajustes Recentes no SED
 O problema técnico referente às turmas de Geografia e História, que não apareciam no módulo “Fechamento”, já foi solucionado.
 Informamos também que o módulo “Associação de Professor na Classe dos Anos Iniciais” já foi ajustada e as escolas que não realizaram
esse procedimento já podem fazê-lo!

Curiosidades
Você já conhece o Geekie+ ?
Por meio da iniciativa “Geekie+”, todos os alunos da 3ª série do
Ensino Médio da Rede Estadual já podem acessar o GeekieLabs,
uma plataforma interativa de preparação personalizada para o
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
No 1º semestre foram mais de 50 mil alunos da Rede que
utilizaram a ferramenta. Para o 2º semestre, diversas melhorias
de estabilidade da plataforma já estão incorporadas.
Para apoiar os alunos em sua utilização, Supervisores de Ensino,
PCNP, Equipes Gestoras e Professores da Rede Estadual também
podem acessar a plataforma via SED.

Construindo Juntos
Com a ajuda de vocês, identificamos recentemente as seguintes
inconsistências no SED:
 As turmas CESSADAS no sistema cadastro de Alunos ainda estão
aparecendo no sistema SED
 O campo de digitação das notas do ensino integral está
desabilitado para lançamento.
 Em alguns boletins as notas estão sendo visualizadas divergentes
das lançadas pelas escola.
Utilizaremos a próxima edição do Boletim para atualizá-los sobre as
correções.
Agradecemos a todos que entraram em contato com o Suporte
Técnico para nos alertar.

