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Fique por dentro!
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Você sabia?
Para que as notas apareçam no Boletim do Aluno é
necessário realizar 2 etapas. Caso contrário, o Boletim
aparecerá em branco. As etapas são:

Desde o início do mês passado, o módulo ‘Material Didático’
encontra-se disponível na SED para a inserção, pela escola, da
quantidade e data de recebimento do Caderno do Aluno.
Desde o dia 31/08 encontra-se também disponível a funcionalidade
de Remanejamento, onde serão inseridas as informações sobre a
quantidade de materiais redistribuídos entre as escolas.

 Lançar e salvar o fechamento do Bimestre em questão.
Em seguida, as notas e faltas serão migradas para o
fechamento do conselho.
 Entrar no conselho para verificar e ajustar as notas e
faltas quando necessário.
 Lembre-se de sempre salvar o fechamento do Conselho!
O procedimento deve ser realizado disciplina por
disciplina.

Importante
Digitação do fechamento dos Anos Iniciais
Na segunda edição do Boletim SED, comunicamos a habilitação do sistema para a digitação das notas e frequência dos Anos Iniciais.
Recebemos vários questionamentos e dúvidas quanto às especificações da digitação.
Informamos que as normas para registro das notas e frequências do EFAI estão sendo analisadas e salientamos que, brevemente, novas
orientações serão divulgadas.
Ajustes Realizados:
Em algumas turmas do Ensino Fundamental - anos finais, e Ensino Médio, mesmo após salvar o fechamento e o conselho, as disciplinas
de geografia e história não estavam aparecendo no boletim. Informamos que esta inconsistência já foi corrigida.

Especial Material Didático
Relembrando alguns avisos importantes:

Construindo Juntos
Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das
seguintes inconsistências:

 O prazo para lançamento do “Registro de Recebimento da
Escola” é até 15/09/2015, o mesmo para a inserção dos dados  O campo de digitação das notas do ensino integral está
referentes aos remanejamentos ocorridos entre as unidades
desabilitado para lançamento.
escolares. Lembramos também que a função
 Ainda não está sendo possível realizar a associação de mais de um
‘Remanejamento’ ficará liberada para registro já que poderá
professor responsável na mesma classe e realizar a associação do
acontecer a qualquer tempo.
professor em classe multisseriada do Programa de Ensino Integral
(PEI).
 É importante ressaltar que a funcionalidade ‘Entrega ao
 Para algumas escolas, não estão sendo salvas as faltas e ausências
Aluno’ não estará disponível neste semestre, pois está
compensadas;
passando por adequações e melhorias identificadas e
 Ao tentar excluir a associação aparece a mensagem: "Existe ATPC
sugeridas pela Rede ao longo do semestre passado.
cadastrado", porém, não há;
 O sistema indica que já foram associadas 32 aulas para o
 A seleção do tipo de Ensino deve ser “Ensino Fundamental de
professor, no entanto, não foram.
9 anos”, o mesmo para as séries do Ensino Fundamental de 8
anos. Assim, as escolas com 8ª série devem preencher que
Nesta semana, foi identificada a seguinte inconsistência:
receberam caderno do 9º ano.
 A associação de Professor na classe de EJA apresenta
Agradecemos a todos que enviaram e-mails com dúvidas,
inconsistência ao tentar cadastrar o fim da vigência do segundo
inconsistências e sugestões pois, a partir deles, pudemos
semestre.
aprimorar a plataforma para que o funcionamento atendesse a
toda a Rede.
Informamos que as inconsistências citadas já estão sendo corrigidas
pela equipe técnica.

