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Fique por dentro!
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Saiba Mais

A parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Educação e
a Google possibilitou aos professores, à equipe administrativa
da escola e aos alunos o uso de diversas ferramentas, como o
e-mail institucional, o Google Drive, o Google Sala de Aula,
entre outras.

Visite já o site http://saopaulo.saladeaula.org e conheça todos
os recursos disponíveis!
Utilize o melhor da tecnologia para dinamizar suas atividades!

Sua escola já concluiu a digitação do fechamento do
2° bimestre?
Lembramos que foi encerrado o prazo para o professor
inserir as notas e as faltas relativas ao fechamento do 2º
bimestre já encerrou, mas caso seja necessário realizar o
lançamento ou alterar de algum dado que ficou faltando,
o GOE/AOE e o diretor/vice-diretor ainda conseguirão
realizar essa ação!
Dentro do menu relatórios está disponível o relatório de
acompanhamento de fechamentos. Esse relatório pode
ser utilizado pela equipe gestora da escola e da Diretoria
de Ensino para verificar se foram lançadas as notas e
faltas para todas as escolas, por disciplina.
Fique atento! É muito importante que a escola realize a
digitação do fechamento e a parametrização do boletim,
para que os responsáveis e os alunos consigam acessar o
Boletim Escolar!!!

Importante
Material Didático
Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino - DE informar às escolas de sua circunscrição, que termina em 31 de agosto o
prazo para conclusão da baixa de quantitativos de Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola, recebidos pelas
unidades escolares na plataforma da Secretaria Escolar Digital - SED
O registro é exclusivamente dos quantitativos de recebimento de Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola Volume 2.

Orientações Importantes
Transporte Escolar
1.
Para as Diretorias de Ensino que executarão o
transporte escolar dos alunos, informamos que já se
encontra disponível a opção “executor diretoria” dentro do
Cadastro de Viagens, Cadastro de Veículos e Cadastro de
Rotas na opção 12 da plataforma SED.
2.
Lembramos que o transporte do aluno não é
encerrado automaticamente na plataforma SED, portanto,
para todos os casos em que o aluno não utilizará mais o
transporte escolar ou foi transferido, remanejado etc, a
escola deverá acessar o cadastro de aluno no transporte e
encerrar a vigência do transporte do aluno.

Construindo Juntos
• Alguns perfis de GOE/AOE estão apresentando
algumas inconsistências para aprovação das fotos da
carteirinha escolar;
• Não está sendo possível utilizar a webcam para
inserção de fotos na Carteirinha Escolar;
• Ainda não é 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);
• As escolas não estão conseguindo cadastrar as
matrizes de anos iniciais de turmas multisseriadas;

3.
Foi disponibilizado na tela de cadastro de viagem e
rota a opção para imprimir as informações em excel ou
PDF.

• Não é possível atribuir Professor Mediador com aulas
atribuídas no mesmo DI;

4.
Estamos trabalhando em algumas melhorias no
sistema de transporte escolar para facilitar o trabalho das
Escolas/Prefeituras e Diretorias de Ensino. Em breve,
encaminharemos comunicado.

Solicitamos que aguardem pois as equipes estão
trabalhando para solucionar essas questões.

