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Saiba Mais

SARA – Digitação da 11ª edição da AAP

E-mail institucional – reset de senha

O lançamento dos resultados da 11ª edição da Avaliação de
Aprendizagem em Processo no SARA – Sistema de
Acompanhamento dos Resultados de Avaliações, terá início
provável no dia de hoje, 28/04/2016, no período da tarde.
O prazo para lançamento das notas será até 20/05/2016.

O e-mail utilizado para envio da senha da plataforma
Secretaria Escolar Digital é o e-mail que consta no cadastro
funcional do servidor. No entanto, alguns usuários já
atualizaram o e-mail no cadastro funcional (PAEC/PAEF) mas,
devido a um problema de migração das cargas, o e-mail ainda
não foi atualizado na SED.
Pedimos que, neste caso, solicitem a alteração manual ao
coordenador de sistema da Diretoria de Ensino. Os usuários
que possuem funcionalidade para reset de senha são os
Diretores de CIE, NIT, NRM E NVE.

Correções efetuadas na plataforma SED:


Já está sendo possível associar as aulas dos Anos Iniciais para
os professores de ETI e PEI (escolas que possuem período
integral);

Acesso – Intranet



Para os professores que possuem dois DI já está sendo possível
cadastrar as 14 aulas no mesmo dia ou o total de 52 aulas;



Foram ajustadas as inconsistências nos módulos de Frequência
e Avaliações.

O convite que os professores recebem para acessar a Intranet
geralmente é enviado para o e-mail @Microsoft que consta na
SED. Fique atento, pois o convite não é enviado para o e-mail
pessoal informado no cadastro funcional.

Importante
Fechamento – Anos Iniciais Ensino Fundamental
Para atender a uma demanda da rede, foi realizada uma alteração na digitação do fechamento dos anos
iniciais - Ensino Fundamental 9 Anos. O sistema está habilitado para os lançamentos de notas e frequência
da seguinte forma:
1- Para o 1°, 2° e 3° anos:
1.1 - Haverá somente o lançamento de notas para as disciplinas de Português e Matemática. Para as
demais disciplinas, o sistema deverá bloquear o lançamento de notas;
1.2 - Somente para as disciplinas de Educação Física, Arte e Inglês haverá o lançamento de frequência;
1.3 - Para as demais, deverá mostrar a frequência bimestral expressa em dias letivos, que deverá ser
lançada na disciplina do CICLO I.
2- Para o 4° e 5° anos:
2.1 - Haverá o lançamento de todas as notas para todas as disciplinas;
2.2 - Somente para as disciplinas de Educação Física, Arte e Inglês haverá o lançamento de
notas/frequência separado;
2.3 - Para as demais, deverá mostrar a frequência bimestral expressa em dias letivos, que deverá ser
lançada na disciplina do CICLO I.

Orientações Fechamento 2016

Construindo Juntos

Seguem abaixo as inconsistências do sistema que estão aparecendo
1 - A partir de agora, no novo módulo Fechamento – 2016,
para as escolas:
quando o professor informa as aulas planejadas e as aulas
realizadas, o sistema calcula automaticamente a percentagem de • As escolas não estão conseguindo cadastrar as matrizes de anos
frequência e faltas no Boletim escolar do aluno. Veja exemplo na iniciais de turmas multisseriadas;
imagem abaixo:
• O Calendário Escolar pode apresentar divergências entre o total de
dias letivos e o total de cada bimestre;
• Estão sendo analisadas algumas inconsistências no módulo de
Registro de Aula;
• Não é possível ainda associar o professor de libras, sala de leitura e
mediador;
• Algumas escolas estão enfrentando problemas em relação às cargas
dos alunos, ou seja, algumas atualizações realizadas no sistema de
Cadastro de Alunos não estão refletindo na SED no dia seguinte.

Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está trabalhando
para corrigir essas questões.

2 - Informamos ainda que, para os tipos de ensino ACD, Sala de
Recurso e disciplinas eletivas do PEI, deve-se lançar apenas a
frequência dos alunos.

