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Fique por dentro!

Você sabia?

Devido a inúmeras dúvidas relacionadas ao
georreferenciamento, listamos algumas instruções
importantes:
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Caso o mapa esteja desatualizado e você não encontre
o endereço exato, localize o ponto no mapa onde o
aluno reside (residencial ou indicativo), pois o que
importa é o ponto de referência;
Toda alteração realizada no Sistema Cadastro de
Alunos é migrada para o SED no dia seguinte;
Já estão disponíveis na funcionalidade Transporte do
SED os dados dos alunos da Rede Municipal;
As escolas/Diretorias de Ensino que optaram por
realizar o Georreferenciamento através do Google
Earth devem seguir rigorosamente o tutorial
encaminhado anteriormente. Caso contrário, os dados
não serão migrados corretamente;
Mesmo que o Google já tenha localizado corretamente
o endereço do aluno, é necessário entrar e confirmar
para que o status seja alterado para exato e a
latitude/longitude sejam gravadas;
Se algum veículo não consta para inclusão, é
necessário enviar dados específicos para agilizar o
procedimento de cadastro, tais como: TIPO, MODELO
e MARCA.

Todas as edições já publicadas do Boletim SED
estão disponíveis na Intranet para download. Para
acessá-las, visite a página
http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/sit
e/Intranet/ e procure o menu “Biblioteca”. Nele,
você encontrará todos os arquivos.
Lembramos que, a partir da 9ª edição do Boletim
SED, os arquivos estão disponibilizados em PDF.
Se você deseja receber o Boletim SED no seu email, basta acessar o link https://goo.gl/KHRWFZ e
preencher os dados. Cadastre-se!

Aplicativo Di@rio de Classe
Você sabia que amanhã, 06/10, é o último dia para
se inscrever no Projeto Piloto do aplicativo?
Acesse o link para se inscrever:
https://sed.educacao.sp.gov.br/AplicativoDiarioCla
sse/Index
Lembramos que apenas os professores
cadastrados poderão utilizá-lo no 4º Bimestre.

Lembramos que o prazo para geocodificar o endereço
dos alunos foi prorrogado para dia 13/10/2015.

Importante
Atualize seus dados
Como está a divulgação da atualização dos dados dos alunos na sua Escola/Diretoria de Ensino?
É importante a conscientização dos pais para que atualizem os dados cadastrais de seus filhos, considerando o
trabalho de Reorganização Escolar realizado pela SEE.
A atualização dos dados assegurará que o aluno, caso seja impactado pela reorganização, estude na escola mais
próxima de sua casa.
Incentive a atualização dos dados através do link atualizeseusdados.educacao.sp.gov.br

Curiosidades
O Simulado da Prova SAEB/ Brasil já está disponível na
plataforma SED. Poderão realizar o simulado alunos da
quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino
fundamental e terceira série do Ensino Médio.
Para realizar o simulado, os alunos devem acessar o link
sed.educacao.sp.gov.br.
O prazo sugerido para realização do Simulado é de
23/10/2015

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;
 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.
Lembramos que a equipe está trabalhando no novo
redesenho da associação do professor na classe e, com
essas melhorias, as inconsistências de associação serão
regularizadas. Aguarde!

