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Fique por dentro!

Edição: 2

Você sabia?

Volta às aulas de cara nova!
Você já viu que a SED está de cara nova? Os menus foram
redistribuídos de forma mais intuitiva com o objetivo de facilitar a
utilização da plataforma.
A partir de hoje, nossas seções estão divididas em 3 grupos:

Você sabia que as tabelas do Secretaria Escolar Digital
podem ser organizadas de acordo com a preferência do
usuário?
Clicando nas setas localizadas no primeira linha da tabela
você define sua organização, facilitando a utilização do
usuário.

 Gestão Escolar
 Professor
 Aluno

Vamos utilizar como exemplo a lista dos alunos de uma
turma. Podemos organizar esta lista segundo os seguintes
critério:

Aproveite este momento para conhecer os serviços que oferecemos
em cada grupo.

- Número da chamada (crescente ou decrescente)
- Número do RA (crescente ou decrescente)
- Nome do aluno (ordem alfabética)
- Data de nascimento
- Situação do aluno

Intranet:
Acessando a biblioteca da intranet
(http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet) você
poderá encontrar as outras edições do boletim SED.

Importante
SARA – Sistema de Acompanhamento dos Resultados e Avaliações
A partir de hoje, 10/08, o SARA já está em funcionamento para todas as escolas!
Pedimos que, caso encontrem alguma inconsistência no sistema, comuniquem imediatamente à nossa equipe através do e-mail
sed.suporte@educacao.sp.gov.br, para que possamos resolvê-la e assim garantir que todos possam utilizar a plataforma corretamente.
Já está disponível no SED a digitação do fechamento dos anos iniciais.
O sistema está habilitado da seguinte forma:
Deverão ser lançadas no sistema apenas as notas de português e matemática.
Em relação à frequência, deve ser lançada apenas para português ou para matemática ou para ciências, ou seja, ao lançar a frequência
para matemática será replicado para ciências e português, se for lançada para português será replicado para ciências e matemática e
assim sucessivamente.
Nas disciplinas de artes, educação física e inglês, para as escolas que possuem deve ser lançada a frequência por disciplina.
Ajustes realizados:
Informamos que as turmas CESSADAS no sistema cadastro de Alunos não estão mais aparecendo no sistema SED.

Importante (2)!

Construindo Juntos

Prazo final para realização do Simulado ENEM via plataforma
GeekieLabs está se aproximando!

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.

Professores: não deixem que seus alunos percam o prazo para
realizarem o 1º simulado ENEM na plataforma GeekieLabs – a
avaliação preditiva vai até dia 14/08 (sexta-feira) e sua realização
é fundamental para que o plano de estudos customizado seja
disponibilizado!
Relembrando: O que é “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

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.

