sed.educacao.sp.gov.br

Data: 09/03/2016

Fique por dentro!

Edição: 25

Informativo

ACESSO À REDE, PLATAFORMA SED E E-MAILS INSTITUCIONAIS

SARA

Por enquanto, os servidores que possuem e-mail @professor, (por
exemplo: os PCNP), ainda não estão conseguindo resetar a senha do
computador e criar login de acesso à rede através da SED.
Informamos que esta situação já está sendo ajustada e, em breve,
todos os servidores poderão resetar sua senha normalmente.
Por gentileza, aguarde.

O prazo para digitação da 10ª edição da AAP no SARA foi
prorrogado.
A equipe técnica está trabalhando na correção das
inconsistências a fim de otimizar a digitação por parte dos
usuários.
Lembramos que a digitação das respostas dos alunos pelos
professores só é possível caso eles estejam associados à
classe.

Importante
TRANSPORTE ESCOLAR – GEOCODIFICAÇÃO DE ESCOLA
Conforme comunicado no Informativo 009/2016, o menu Atualização Manual de Geocodificação de Escola foi liberado para as escolas.
O teor do informativo encaminhado referia-se apenas aos casos em que o ponto está totalmente distante da escola, de modo a impactar
no cálculo da distância e da geração de rotas entre a residência do aluno e da escola. No caso de escolas em que o ponto não está
exatamente em cima da escola, mas está próximo, considera-se como geolocalizado corretamente.
Por exemplo, se a escola ABC está situada na Rua B, número 20, e o ponto está na Rua B, número 27, então a escola está geocodificada
corretamente.

Construindo Juntos
Especial – Base do Conhecimento
Você já visitou a Base do Conhecimento da SED?
Clique no link abaixo e tenha acesso a todos os MANUAIS,
TUTORIAIS, COMUNICADOS, BOLETINS E INFORMATIVOS da
Secretaria Escolar Digital.
https://seespmy.sharepoint.com/personal/sed_suporte_educacao_sp_gov_br/
SED
Para acessar, utilize seu login e a senha da conta institucional
microsoft (@educacao.sp.gov.br ou
@professor.educacao.sp.gov.br).

Seguem abaixo as inconsistências do sistema que estão aparecendo
para as escolas:
• As escolas não estão conseguindo cadastrar as matrizes de
anos iniciais de turmas multisseriadas;
• A foto não está sendo visualizada pelo GOE/AOE para
aprovação da carteirinha do aluno;
• O SARA está apresentando algumas inconsistências aos
salvar as respostas dos alunos;
• Alguns eventos do calendário escolar não são editáveis, de
modo que não atende às necessidades da escola.
Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está trabalhando
para corrigir essas questões.

Dúvidas? Sugestões? Informações? Encaminhe um email para: sed.suporte@educacao.sp.gov.br

