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Fique por dentro!

Você sabia?

Informamos que, ao todo, foram registradas, no SARA, 3.557.670 provas em
4.220 escolas em todo o Estado.

Você sabia que algumas dificuldades na utilização do Secretaria
Escolar Digital podem estar relacionadas ao navegador utilizado?
Lembramos que as funcionalidades do SED possuem melhor
performance quando ele é utilizado no navegador Google Chrome.

Agradecemos a todos os usuários que utilizaram o sistema SARA e
contribuíram com sugestões de melhorias. Registramos todas as
inconsistências e continuaremos trabalhando para aperfeiçoar o sistema
durante o semestre.

Todos os computadores das escolas e das DEs já possuem este
navegador instalado, basta procurar pelo seu ícone.

O SARA foi criado com objetivo de permitir uma visualização gráfica e didática
dos resultados da AAP que facilitassem a análise de seus resultados durante o
replanejamento, no entanto, informamos que manteremos o sistema aberto
ao longo do semestre para que possam consultar sempre que desejado.
Nas últimas duas semanas realizamos uma série de ajustes para que todas as
inconsistências fossem resolvidas. Pedimos, àqueles que continuarem a
utilizar o sistema, que nos informem caso ainda haja alguma inconsistência,
para que, a partir de agora, possamos analisar individualmente cada caso.

E você, já utiliza o Google Chrome no seu computador?
Para baixar o navegador no seu computador, clique aqui.

Continuamos trabalhando para a aperfeiçoar o sistema Secretaria Escolar
Digital e à disposição para sanar qualquer dúvida sobre seu funcionamento.

Importante
Sobre a atualização de dados
Gostaríamos de reforçar a importância de mantermos o cadastro correto e atualizado dos alunos no sistema de cadastro, os dados utilizados no SED
são alimentados por este sistema.
Como exemplo, vale ressaltar a inserção do Nome Social no Cadastro de Alunos.
A partir da inserção do Nome Social no Sistema de Cadastros de Alunos, ele constará, automaticamente, na Secretaria Escolar Digital e nos
documentos que são gerados por ele, como lista de alunos, boletim e carteirinha.
Está estabelecido com embasamento legal que a inclusão deverá ser realizada no SCA em até 7 (sete) dias após a manifestação do interessado.
Mas, o que é o nome social?
Desde 2010 as travestis e as/os transexuais têm direito ao tratamento por meio do nome social, que é o nome autoatribuído conforme a identidade
de gênero vivenciada (masculina ou feminina). O nome social deve ser utilizado, por lei, em documentos escolares, na convivência e no tratamento
garantindo o respeito às diferenças e à dignidade humana.
Ajustes realizados:
Os casos de Boletins com notas divergentes do que havia sido lançado pelas escola já foi corrigido.

Curiosidades

Construindo Juntos

Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das
Está aberta a "Maratona de Aplicativo 2015" para estudantes do Ensino seguintes inconsistências:
Médio da rede estadual, promovido pelo Google e a Fiap (Faculdade de
 O campo de digitação das notas do ensino integral está desabilitado
Informática e Administração Paulista).
para lançamento.
O concurso vai premiar o “app” que tiver mais impacto sócio-educativo.  Não está sendo possível realizar a associação de mais de um professor
Todos os trabalhos devem ser enviados até o dia 13 de outubro.
responsável na mesma classe e realizar a associação do professor em
classe multisseriada do Programa de Ensino Integral (PEI).
Leia notícia completa, e conheça mais sobre a maratona, no portal da
 Em algumas turmas do Ensino Fundamental - anos finais e ensino
Educação, através do link:
médio, mesmo após salvar o fechamento e o conselho, as disciplinas de
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/maratona-aplicativo-google
geografia e história não estão aparecendo no boletim.
Esta semana foram identificadas as seguintes inconsistências:
 Para algumas escolas, o sistema não está salvando as faltas e ausências
compensadas;
 Ao tentar excluir a associação aparece a mensagem: "Existe ATPC
cadastrado", porém, não há;
 O sistema indica que já foram associadas 32 aulas para o professor, no
entanto, não foram.
 Algumas escolas possuem ensino fundamental completo, no entanto,
no momento de dar baixa no material didático, só está disponível três
opções conforme print abaixo.

Nas últimas semanas, a equipe esteve dedicada ao funcionamento do SARA,
mas já retomou a correção das inconsistências apresentadas.
Agradecemos a todos os usuários que mandaram e-mails sobre as correções
necessárias.

