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Você sabia?

Fique por dentro!
A funcionalidade para cadastro de respostas dos alunos no módulo SARA
será encerrada no dia 21/09. No entanto, lembramos que a consulta dos
relatórios continuará disponível.
O Relatório de Percentual de acertos por aluno do módulo SARA já
está disponível para a visualização dos demais perfis além dos
professores.

Não é possível resetar ou alterar a senha no próprio e-mail
do professor/aluno. O correto é resetá-la ou alterá-la no
SED, seguindo os procedimentos de segurança solicitados
para a criação da nova senha.
Na criação da nova senha é necessário seguir os seguintes
critérios:
 Não é permitida a utilização de nenhuma parte do nome
do usuário na composição da senha.
 A senha deve ser cadastrada com no mínimo 8
caracteres e no máximo 14.
 Devem ser utilizadas letras minúsculas, maiúsculas e
números.

Importante
Lançamento do Fechamento do 3º Bimestre

Devido a vários pedidos da Rede, informamos que a data para digitação do Fechamento do 3º Bimestre foi antecipada. O Sistema estará
aberto a partir do dia 20/09/2015.
Ajustes Realizados
Informamos que os problemas abaixo já foram ajustados:
 Salvar o recebimento do material didático, especificamente a disciplina de Filosofia.
 Gerar os Boletins interno e externo do aluno.

Curiosidades
Você já conhece os Games educativos que podem mudar a sua
forma de estudar?
Sim! É possível aliar estudos e diversão! A Educação disponibiliza
diversas ferramentas para auxiliar os alunos na hora de estudar,
seja na escola ou em casa. As plataformas online estão
disponíveis para acessar de qualquer computador ou dispositivo
móvel com acesso à internet.
Aproveite o seu tempo e mantenha o foco nos estudos! Conheça
as opções e participe:





Geekie+
Currículo+
Curso de Inglês e Espanhol online
Faça você mesmo

Para saber mais detalhes sobre cada uma dessas ferramentas,
acesse o link http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/confiraos-games-educativos-da-educacao-e-mude-a-sua-forma-deestudar

Construindo Juntos
Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das
seguintes inconsistências:
 O campo de digitação das notas do ensino integral está
desabilitado para lançamento.
 Ainda não está sendo possível realizar a associação de mais de um
professor responsável na mesma classe e realizar a associação do
professor em classe multisseriada do Programa de Ensino Integral
(PEI).
 Para algumas escolas, as faltas e as ausências compensadas não
estão sendo salvas;
 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.
 A associação de Professor na classe de EJA apresenta
inconsistência ao tentar cadastrar o fim da vigência do segundo
semestre.

