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Fique por dentro!

Edição: 20

Você sabia?

VIGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSOR À CLASSE
Os professores que tiveram o período de vigência das aulas encerrado
não conseguirão visualizar as turmas de 2015 para o lançamento do
fechamento.
Nestes casos, apenas o GOE ou AOE da escola poderá concluir a
digitação.

É possível aumentar a fonte do Portal SED!
Basta clicar nos botões do tamanho de fonte, localizado na
parte superior direita da tela, conforme figura abaixo:

Importante

MANUTENÇÃO DO SISTEMA SED
Lembramos que o SED estará fora do ar para manutenção e importação de dados a partir das 20h de amanhã até o dia 06/01/2016.
Durante esse período, nenhuma operação estará disponível no sistema. Fique atento!
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA LANÇAMENTO DO 5º CONCEITO
Conforme Comunicado CGEB/DGREM/CVESC Nº 09 de 22 de dezembro de 2015 o prazo limite para digitação do 5º Conceito foi
prorrogado para 20/01/2016.

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.
 O professor coordenador que já foi associado às turmas que leciona, não está tendo acesso às funcionalidades de lançamento de
frequência, avaliação e fechamento.
 O sistema está apresentando erroneamente obrigatoriedade da digitação de notas e frequência na parte diversificada/eletiva
semestral do (projeto vida, orientação de estudos, etc) do Programa de Ensino 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!

