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Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO DO ENDEREÇO DOS ALUNOS – REDE
MUNICIPAL

E-MAILS INSTITUCIONAIS

A Geolocalização dos alunos da Rede Municipal continua disponível no
SED.
Os municípios que ainda não realizaram o georreferenciamento
devem, neste momento, geolocalizar todos os alunos que utilizam
transporte.
Acesse o portal da Secretaria Escolar Digital e procure o menu
“Transporte Escolar”.

Você sabia que o servidor que ainda não possui usuário
criado pode gerá-lo no SED?
Aqueles que possuem login de rede que acessa o domínio
@educacao.sp.gov.br, já tiveram sua conta criada
automaticamente.
Assim que a conta estiver criada, basta utilizar seu e-mail
institucional para baixar o Pacote Office 365.

https://sed.educacao.sp.gov.br/

Importante

ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SED
Muitas informações utilizadas no SED são baixadas do Sistema de Cadastro de Alunos e do Cadastro Funcional (PAEC/PAEF). Por isso, é
de extrema importância que os dados estejam sempre atualizados.
Atualize já suas informações!

Curiosidades
Está chegando a hora! Começa nesta terça-feira (24) mais uma
edição do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
de São Paulo).
Os alunos que realizaram o Simulado online SAEB / Prova Brasil,
disponibilizado no Portal SED, tiveram a oportunidade de
exercitar seus conhecimentos para melhorar o desempenho no
dia da prova.
A avaliação será aplicada nos dias 24 e 25 de novembro em todas
as unidades da rede estadual paulista.
O objetivo é identificar as habilidades e competências de
crianças e jovens de cada etapa e a eficiência do currículo
adotado em São Paulo.

Construindo Juntos
Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução
das seguintes inconsistências:
 O campo de digitação das notas das escolas de tempo integral e
do Programa de Ensino Integral (PEI) 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.
 O professor coordenador que já foi associado às turmas que
leciona, não está tendo acesso às funcionalidades de lançamento
de frequência, avaliação e fechamento.
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
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!

