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Fique por dentro!

Edição: 18

Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO – REDE MUNICIPAL
A Geolocalização dos alunos da Rede Municipal continua disponível no
SED.
Se você ainda possui solicitações ou dúvidas referentes ao
Georreferenciamento, encaminhe-as ao e-mail do SED Suporte:
sed.suporte@educacao.sp.gov.br

Você sabia que as senhas utilizadas para acessar os portais
INTRANET e GDAE são as mesmas para acessar o SED?
Portanto, caso tenha esquecido sua senha ou esteja inválida,
ela pode ser recuperada em qualquer um desses portais.
Lembrando que a nova senha será enviada para o e-mail
registrado em seu cadastro funcional (PAEC/PAEF).

Importante
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SED
Informamos que o SED estará fora do ar para manutenção e importação de dados a partir das 20h do dia 23/12 até o dia 06/01/2016.
Durante esse período, nenhuma operação estará disponível no sistema. Fique atento!

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
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