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Fique por dentro!
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Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO – REDE MUNICIPAL
Informamos que está disponível na Secretaria Escolar
Digital/Transporte Escolar a opção para selecionar o Executor do
Transporte.

No SED, é possível reordenar a lista dos alunos clicando
nas setas ao lado da coluna desejada.
Veja na figura abaixo:

Solicitamos que acessem o sistema e incluam esta informação
em todos os veículos cadastrados, pois será de extrema
importância para a geração de rotas.

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!
FECHAMENTO – 5º CONCEITO
Já está disponível a digitação do 5º Conceito no Fechamento.
Para abrir a digitação do 5º Conceito, é necessário ter fechado todos os bimestres anteriores.
A digitação ficará disponível para os professores até o dia 23/12.

Curiosidades
CURRÍCULO+: Tecnologia a serviço da aprendizagem
O acervo online do Currículo+ oferece infográficos, vídeos e
outros materiais para complementar as aulas dos alunos.
Acessando a página http://curriculomais.educacao.sp.gov.br os
alunos terão acesso a diversas mídias num único portal, como
aula digital, jogos, livro digital, simulador, videoaulas, entre
outros. Acesse já!

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.
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!

