sed.educacao.sp.gov.br

Data: 21/09/2015

Edição: 8

Você sabia?

Fique por dentro!
O Relatório de Fechamento passou por melhorias nesta última semana.
Agora é possível visualizar quais disciplinas e professores não realizaram o
fechamento.
Lembramos que, devido ao grande número de informações, pode haver
uma demora maior no carregamento dos dados.

Somente no mês de agosto, a equipe de Suporte SED
respondeu a, aproximadamente, 4.176 e-mails!

Material didático
Se você ainda não deu baixa no Recebimento do Material didático, ainda
dá tempo! O sistema continua aberto.

Procure encaminhar o problema detalhadamente, com o
print screen da tela e todos os dados, como, por exemplo:

Portanto, para que seu atendimento seja agilizado, é
importante enviar todas as informações.








Escola /Diretoria de Ensino
Nome/Login/CPF do usuário
Perfil de acesso
Tipo de ensino/turma/disciplina
RA do aluno
Telefone para contato

Se o assunto for referente à associação de professor na
Importante
classe, encaminhe também: tipo de associação, nome do
Atualização de dados do SED

docente, início e fim da vigência, dia da semana, tempo de
aula e horário da aula.

Muitas informações utilizadas no SED são baixadas do Sistema de Cadastro de Alunos e do Cadastro Funcional (PAEC/PAEF). Por isso, é
de extrema importância que os dados estejam sempre atualizados.

Fechamento do 3º Bimestre
Lembramos que o lançamento do Fechamento do 3º Bimestre está disponível a partir de hoje (21/09).

Especial Georreferenciamento

Construindo Juntos

A partir de hoje, já está disponível no SED o módulo Transporte Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das
para as escolas efetuarem o Georrefenciamento do endereço do seguintes inconsistências:
aluno.
 O campo de digitação das notas do ensino integral está
O Comunicado e o Tutorial foram encaminhados na sexta-feira
desabilitado para lançamento.
(18/09) para os e-mails institucionais das unidades escolares.
 Ainda não está sendo possível realizar a associação de mais de um
professor responsável na mesma classe e realizar a associação do
Em caso de dúvidas, os usuários das escolas deverão entrar em
professor em classe multisseriada do Programa de Ensino Integral
contato com o CIE ou CAF da Diretoria de Ensino.
(PEI).
Lembre-se que o navegador mais adequado para utilização do
 Para algumas escolas, as faltas e as ausências compensadas não
SED é o Google Chrome.
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.

