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Saiba Mais

Alterações no Transporte

Regras de lançamento de notas e frequência

Foram disponibilizadas novas opções no Transporte Escolar:
1 - Relatório Nominal de Alunos Transportados:

Recebemos muitas dúvidas referentes ao lançamento de
notas e frequência dos diferentes tipos de ensino,
projetos e programas existentes na SED para digitação.

•Visualização do endereço completo do aluno;
•Coluna com informação “Deficiência”;
•Coluna com informação “Convênio”.

Para sanar esses questionamentos, elaboramos um
documento explicativo com todas as informações
necessárias.

2 - Cadastro de Aluno no Transporte:

Confira o documento anexo.

•Filtro para alunos de rota compartilhada;
•Status “Encerrado” no filtro "Necessita Transporte";
•Geocodificação do aluno no início da tela, ao lado do lápis
(opção editar);
•Filtro por Município.

Importante
Inconsistências na lista dos alunos X Fechamento
Estamos trabalhando na correção das inconsistências encontradas nas listas dos alunos. Solicitamos que aguardem, pois
assim que estiverem regularizadas, informaremos via Boletim SED para todas as Diretorias de Ensino e Escolas.
Em relação à digitação do fechamento, informamos que o lançamento das notas e faltas dos alunos que já estão corretos
pode prosseguir normalmente.

Especial Transporte - Atualizações
Informamos que o sistema de Georreferenciamento na
plataforma SED passou pelas seguintes atualizações:
1. Para todos os alunos cujas seguintes condições são
atendidas:
Executor - “Município”
Tipo de Transporte - “Frete” ou “Frota”
Rota Compartilhada – SIM
Atualizamos via sistema o campo “Convênio” para SIM.
Essa alteração foi necessária para que esses alunos sejam
incluídos nos pontos de parada e, consequentemente, na
geração de rotas.

Construindo Juntos
• 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;
• 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;

Desse modo, informamos que nesses casos deve ser sempre • Atualização do e-mail pessoal no Cadastro Funcional do
assinalado o campo “Convênio”, revogando-se orientações em servidor não está sendo refletida na SED.
contrário.
Caso os pontos de parada já tenham sido gerados e existiam Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está
alunos nas condições descritas acima para os quais o campo trabalhando para corrigir essas questões.
“Convênio” não estava assinalado, será necessário gerar novos
pontos de parada e, consequentemente, novas rotas.

2. Para todos os alunos cujo campo “Executor” esteja
assinalado como “FDE”, alteramos via sistema o executor para
DE, Tipo de Transporte “Frete”. Como não existe mais
transporte cujo executo é a “FDE”, o campo será desabilitado.

