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Informativo

Fique por dentro!

Transporte Escolar – Geocodificação de Escola

MÓDULO CALENDÁRIO ESCOLAR
Agora, todos os eventos do Calendário Escolar são editáveis.
Para realizar a alteração clique em Editar Evento:

Na funcionalidade Atualização manual de Geocodificação
Escola, para que a unidade educacional realize a
geolocalização de seu endereço, é necessário que a opção
“Escola” seja preenchida com a informação “todos”:

Todas as informações do evento são editáveis, exceto o tipo de
evento e a classificação.
Caso seja necessário alterar um dia não letivo para letivo (por
exemplo, feriado de 7 de setembro), é necessário cadastrar um
novo evento de caráter letivo (ex: Atividade Letiva) para que ele
substitua o anterior.

Importante
SARA – 10ª Edição AAP
1. O prazo de digitação das respostas dos alunos foi prorrogado;
2. O sistema está aberto para digitação normalmente;
3. A 10ª Edição da AAP para os tipos de ensino RC e RCI não será disponibilizada no SARA devido a questões técnicas. Fica facultativo
aos professores dessas turmas salvar as respostas em planilhas próprias para acompanhar o desenvolvimento de seus alunos.
4. Relembramos que, para a digitação das respostas pelo professor, é necessária a realização da associação do professor à classe pelo
GOE/AOE na plataforma SED;
5. O GOE/AOE, por sua vez, pode realizar a digitação das respostas de todas as turmas.
6. A digitação está em fase de conclusão (acima de 90%), assim, solicitamos que os professores que necessitarem indicar as letras "F",
"G" e "H" na questão 2 da prova do 2º ano de Língua Portuguesa, o façam em planilhas próprias para acompanhar o
desenvolvimento de seus alunos, uma vez que a alteração da prova nessa fase poderia anular a questão.

Especial – Base do Conhecimento

Construindo Juntos

Você já visitou a Base do Conhecimento da SED?
• As escolas não estão conseguindo cadastrar as matrizes de
anos iniciais de turmas multisseriadas;
• O Calendário Escolar pode apresentar divergências entre o
total de dias letivos e o total de cada bimestre;
• Ainda não é possível emitir a carteirinha escolar;
https://seesp• No Transporte Escolar, em alguns casos, o sistema não está
my.sharepoint.com/personal/sed_suporte_educacao_sp_gov
calculando a distância;
_br/SED
Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está
Para acessar, utilize seu login e a senha da conta institucional trabalhando para corrigir essas questões.
microsoft (@educacao.sp.gov.br ou
professor.educacao.sp.gov.br).
Clique no link abaixo e tenha acesso a todos os MANUAIS,
TUTORIAIS, COMUNICADOS, BOLETINS E INFORMATIVOS da
Secretaria Escolar Digital.

