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Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO
Informamos que os logins e senhas para as escolas municipais realizarem
o georreferenciamento serão encaminhados em breve às Diretorias de
Ensino e Secretarias Municipais.
Aguarde!
MELHORIAS E CORREÇÕES
Todas as vezes que a equipe técnica efetua alguma melhoria ou correção
o SED fica indisponível por alguns minutos. Nestes casos, solicitamos que
aguarde, pois o sistema estabiliza rapidamente.

O Suporte SED recebe diariamente inúmeras solicitações
referentes ao acesso dos e-mails Google e Microsoft. Para
acessar os e-mails, a senha dos alunos e professores deve estar
cadastrada nos padrões de segurança:


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 caracteres;
 Devem ser utilizadas letras minúsculas, maiúsculas e
números.
Caso o professor ou o aluno não esteja conseguindo logar no
e-mail com a senha que possui, é necessário alterá-la na opção
"alterar senha", dentro do próprio portal do SED.

Importante
FECHAMENTO
Lembramos que o prazo para os professores realizarem a digitação do Fechamento do 3º Bimestre já está encerrado.
No entanto, salientamos que a digitação continuará disponível para GOEs e AOEs.

INCONSISTÊNCIA NAS LISTAS DO FECHAMENTO
Algumas escolas relataram problemas nas listas de alunos do Fechamento.
Comunicamos que, nestes casos, a escola deve encaminhar ao e-mail do SED Suporte a relação de RAs para inclusão manual.

Construindo Juntos
Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das seguintes inconsistências:
 O campo de digitação das notas das escolas de tempo integral e do Programa de Ensino Integral (PEI) 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.
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!

