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Fique por dentro!
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Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO
Até o momento já foram geocodificados 85% de alunos da rede
estadual!!! Agradecemos o empenho de todos e informamos que o
sistema permanece aberto para continuidade das atividades.
A equipe do Suporte SED ainda possui alguns e-mails pendentes,
mas está empenhada para responder à todos, o mais breve
possível.
Se você ainda possui alguma inclusão de veículo pendente que não
consta no sistema, encaminhe um e-mail para
sed.suporte@educacao.sp.gov.br detalhando o tipo, marca e
modelo.

Quando o aluno não consegue acessar o SED é possível
reiniciar a senha clicando no link “esqueceu a senha” e
preenchendo com o RA e a data de nascimento.

ATENÇÃO: Não se deve utilizar o link “Obter Acesso”,
pois ele é utilizado apenas para os servidores da rede
que não possuem login no GDAE.

Importante
CREDENCIAMENTO PEI
Estarão abertas as inscrições para atuação no Programa Ensino Integral - Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino
Médio, no período de 21/10 a 03/11/2015, no portal do SED, menu “Credenciamento – Programa Ensino Integral/Inscrição”. Os
educadores atuam em Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI) que envolve dedicação exclusiva à escola por 40 horas
semanais e gratificação de 75% sobre o salário-base.
AJUSTES REALIZADOS
 O sistema não estava permitindo cadastrar a vigência de alguns professores para o segundo semestre do EJA, pois estava
mostrando o calendário com os dias desabilitados. Como forma paliativa orientamos que ao invés do GOE/AOE clicar no calendário
para selecionar a data é necessário digitá-la.

 Já está regularizado o problema dos professores do PEI (Programa de Ensino Integral) que haviam perdido o acesso no SED.
 As escolas vinculadas (ex. CEL, Penintenciária, etc) não estavam aparecendo para o GOE/AOE e Diretor, no entanto, já foi
regularizado.

Curiosidades
SIMULADO ONLINE SAEB / PROVA BRASIL
Já estão disponibilizados no SED, os relatórios de resultados por
turma do “Simulado Online SAEB / Prova Brasil– 2015”.
Após “logar” no SED, o professor terá acesso aos relatórios ao
clicar na opção “Relatório Simulado SAEB”. Nesse momento,
apenas os professores têm acesso aos relatórios.
Divulgue para os alunos que ainda não realizaram o simulado.
Ainda dá tempo!!! O sistema permanecerá aberto.
IMPORTANTE: Os alunos só conseguem acessar o Simulado
após a criação dos e-mails Google e Microsoft que poderão ser
visualizados no canto superior direito do SED.

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.
 Não está sendo possível associar professor coordenador em
escolas que não sejam de período integral.

O professor coordenador que já foi associado às turmas que
leciona, não está tendo acesso as funcionalidades de lançamento
de frequência, avaliação e fechamento.
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!

