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Você sabia?
Você sabia que existe uma funcionalidade no SED que tem o
objetivo de substituir o “mapão” do conselho, feito com as tarjetas
coladas na cartolina?

Redesenho de módulos já existentes
Com o objetivo de tornar o SED ainda mais intuitivo, a equipe SED começou
os trabalhos de redesenho de alguns módulos já existentes.
Decidimos por redesenhar estes módulos após ouvirmos as dificuldades da
Rede em encontros realizados no mês de junho e através dos e-mails
recebidos pela equipe de Suporte Técnico.
Durante o 2º semestre, para implementação em 2016, redesenharemos os
módulos:
 Associação de Professor na Classe
 Planejamento, Frequência e Avaliação
 Calendário Escolar

No SED ele foi desenhado para ser impresso em folha A3 mas
como a maioria das escolas não tem essa opção, a impressão
poderá ser feita da seguinte forma:
 Realize o download do arquivo em PDF
 Abra o arquivo no seu computador
 Clique em imprimir
 Na seção “Dimensionamento de Páginas & Manuseio”
selecione a opção “Poster”
 Na seção orientação, selecione a opção “Retrato”
 Clique em imprimir para finalizar a impressão
 Junte as páginas impressas para construir o “mapão”

Acompanhe o Boletim semanal e Fique por dentro dos avanços desse
trabalho!

Importante
Associação de Professor à classe
Todas as vezes que um professor se desvincular do cargo, antes de realizar a alteração no PAEF/PAEC é necessário, primeiramente, encerrar as
vigências da associação do professor na classe no sistema SED.
A partir do momento que o professor for desvinculado do cargo no cadastro funcional, este DI ficará inativo no SED e o GOE/AOE não conseguirá
realizar nenhuma alteração.
Ajustes Realizados:
Material Didático
 Não estavam aparecendo todos os tipos de ensino para realizar a baixa. Inicialmente só estavam disponíveis a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
Essa inconsistência foi corrigida e já estão disponíveis todos os anos do Ensino Fundamental e Médio.
 O acesso às disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio que apresentava a mensagem de erro: “Nenhuma informação desta
disciplina foi encontrada” também já foi ajustado
SARA - Sistema de Acompanhamento dos Resultados e Avaliações
O problema de visualização de Diretoria de Ensino e Escola para o Professor Coordenador, no SARA, já foi regularizado.

Curiosidades
Faltar à aula é assunto sério!
#meçasuasfaltas
Você já conhece a nova campanha da SEE que reúne orientações para
garantir o avanço dos índices de presença do aluno em sala de aula?
Acesse o link http://www.educacao.sp.gov.br/quemfaltafazfalta
e confira o novo passo a passo apresentado na Resolução SE 42 de
18/8/2015.

Construindo Juntos
Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução das
seguintes inconsistências:
 O campo de digitação das notas do ensino integral está desabilitado para
lançamento.
 Ainda não está sendo possível realizar a associação de mais de um
professor responsável na mesma classe e realizar a associação do
professor em classe multisseriada do Programa de Ensino Integral (PEI).
 Em algumas turmas do Ensino Fundamental - anos finais e ensino médio,
mesmo após salvar o fechamento e o conselho, as disciplinas de
geografia e história não estão aparecendo no boletim.
 Para algumas escolas, não estão sendo salvas as faltas e ausências
compensadas;
 Ao tentar excluir a associação aparece a mensagem: "Existe ATPC
cadastrado", porém, não há;
 O sistema indica que já foram associadas 32 aulas para o professor, no
entanto, não foram.
Esta semana foram identificadas as seguintes inconsistências:
 Homologação da Matriz não está disponível para o Dirigente de Ensino
 No módulo do Material Didático, a disciplina de Filosofia não está
permitindo a alteração da quantidade recebida.

