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Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO
A pedido dos usuários, liberamos a opção de edição no cadastro de
veículo, que é realizado pela Diretoria de Ensino.
As Diretorias de Ensino que concluíram o georrefereciamento dos
alunos já podem homologar o ponto de parada do transporte escolar.

SIMULADO - SAEB
Os relatórios do SAEB foram liberados para visualização dos
professores coordenadores, diretores, vice-diretores, PCNP,
supervisores e dirigentes.

A fim de que os professores e alunos consigam acessar os emails que são criados através da Secretaria Escolar Digital, é
necessário que a senha esteja cadastrada nos padrões de
segurança da Google e Microsoft:
 Não é permitido a utilização de nenhuma parte do nome
do usuário na composição da senha.
 A senha deve ser cadastrada com, no mínimo, 8
caracteres e, no máximo, 14 caracteres;
 Devem ser utilizadas letras minúsculas, maiúsculas e
números.
Caso o professor ou o aluno não estejam conseguindo logar
no e-mail com a senha que possuem, é necessário alterá-la
na opção "alterar senha", dentro do próprio portal do SED.

Importante
FECHAMENTO
Devido à intermitência no sistema, em alguns momentos o fechamento não está abrindo para as escolas digitarem as notas do bimestre.
Recomendamos que limpem o cache do navegador, utilizando as teclas CTRL + SHIFT + R, e tentem novamente.
CREDENCIAMENTO PEI
Estão abertas as inscrições para atuação no Programa Ensino Integral - Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino
Médio, até 03/11/2015, no portal do SED, menu “Credenciamento – Programa Ensino Integral/Inscrição”.
AJUSTES REALIZADOS
Os professores coordenadores que também ministram aula estavam sem acesso ao perfil "professor" no SED. Este problema já foi
regularizado.

Curiosidades
SIMULADO ONLINE SAEB / PROVA BRASIL
Seus alunos já realizaram o simulado online SAEB / Prova Brasil?
O sistema permanecerá aberto até a véspera da prova!
IMPORTANTE: Os alunos só conseguem acessar o Simulado após
a criação dos e-mails Google e Microsoft, que poderão ser
visualizados no canto superior direito do SED.

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).
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.
 Não está sendo possível associar professor coordenador em
escolas que não sejam de período integral.
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!

