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Fique por dentro!

Edição: 09

Você sabia?

Lembramos que o Caderno do Aluno foi disponibilizado novamente
para download. Ressaltamos que apenas o aluno conseguirá realizar
este procedimento.
Atenção: Amanhã será lançado um novo projeto da SEE para os
professores da rede, o Aplicativo Di@rio de Classe.
Fique atento aos seus e-mails e conheça mais sobre este projeto.

Você sabia que agora é possível receber o Boletim SED no
seu e-mail?
Basta acessar o link https://goo.gl/KHRWFZ e preencher os
dados. Cadastre-se!

Importante
SARA - Fechamento da digitação do Cadastro de Respostas dos alunos
Conforme informamos na 7ª edição do Boletim SED, a digitação foi encerrada no dia 21/09. Agradecemos a todos que nos enviaram
dúvidas e sugestões de melhorias. Trabalharemos para que a próxima edição do SARA seja aperfeiçoada, contemplando, assim, maior
número de usuários.
É importante frisar que os Relatórios estão disponíveis para visualização.

Ajustes Realizados
Em relação à mensagem "Existe ATPC cadastrado", mesmo quando não havia este cadastro, informamos que a exclusão da associação já
foi corrigida.
O acesso dos professores coordenadores das escolas Centro de Línguas (CEL) foi regularizado.

Especial Georreferenciamento

Construindo Juntos

O prazo para realizar o georreferenciamento do endereço dos
alunos e das escolas é até 07/10.

Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução
das seguintes inconsistências:

É importante lembrar que, mesmo que o google já tenha
localizado corretamente o endereço do aluno, é necessário
entrar e confirmar para que o status seja alterado para “exato”.

 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).
Para algumas escolas, as faltas e as ausências compensadas não
estão sendo salvas;
 O sistema indica que já foram associadas 32 aulas para o
professor, no entanto, não foram.
 A associação de Professor na classe de EJA apresenta
inconsistência ao tentar cadastrar o fim da vigência do segundo
semestre.
Lembramos que a equipe está trabalhando no novo redesenho da
associação do professor na classe e, com essas melhorias, as
inconsistências de associação serão regularizadas. Aguarde!

Informamos que haverá uma Videoconferência sobre o
Georreferenciamento amanhã, 30/09, das 13 às 15h.
Não perca!

