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Saiba Mais

Fique por dentro!

Transporte Escolar

A partir de hoje, o menu Fechamento ficará indisponível.
Em breve, ele será disponibilizado novamente mais otimizado e
com novas funcionalidades!
Aguarde novas orientações.

Informamos que a digitação do Fechamento 2015 está suspensa
até disponibilizarmos o menu na plataforma novamente.

Se um aluno mudou de endereço mas permaneceu na
mesma escola, e o tipo de transporte foi alterado,
como por exemplo, de frete para passe, lembramos
que, neste caso, o aluno deverá ter a vigência do tipo
de transporte “frete” encerrada e a escola deverá
cadastrar o aluno no transporte novamente com o tipo
“passe”.
Esclarecemos que esse procedimento é necessário para
mantermos o histórico das ações na SED.

Importante
Material Didático
O sistema está disponível para as escolas registrarem o recebimento do Material Didático.
Para realizar o procedimento, acesse a Plataforma SED, procure pelo menu Material Didático, clique em “Recebimento
Escola” e, em seguida, em “Registrar Recebimento”.
Você já registrou o recebimento de material didático de sua escola?
Em caso de dúvida, consulte o manual anexo ou encaminhe e-mail para sed.suporte@educacao.sp.gov.br
Lembramos que o registro do recebimento do material didático está disponível apenas para os materiais do São Paulo faz
Escola.

Orientações – E-mail Institucional

Construindo Juntos
Seguem abaixo as inconsistências do sistema que estão
aparecendo para as escolas:

Alguns servidores, em especial os PCNP, estão com mais de
duas contas institucionais criadas.
Por exemplo:
@professor.educacao.sp.gov.br
@prof.educacao.sp.gov.br
@servidor.educacao.sp.gov.br
@educacao.sp.gov.br
Orientamos que utilize os e-mails que você visualiza na
Secretaria Escolar Digital, pois os demais serão desativados
em breve. Os PCNP deverão utilizar o domínio @professor
inclusive para acessar a rede (computador).

• 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;
• No Transporte Escolar, em alguns casos, o sistema não está
calculando a distância. Esses casos já estão sendo
reprocessados, favor aguardar.
• Não está sendo possível associar as aulas dos Anos Iniciais
para os professores de ETI e PEI (escolas que possuem
período integral);
• Para os professores que possuem dois DI não está sendo
possível cadastrar as 14 aulas no mesmo dia ou o total de
52 aulas.
Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está
trabalhando para corrigir essas questões.

