
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL 

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



 O Sistema de Gestão Pedagógica - SGP tem por finalidade atender três 
dimensões da organização educacional:  
a Legal, a Pedagógica e a Gestão.  
 
1. A Legal trata do atendimento a legislação educacional vigente e das atribuições de seus 

atores.  
 

2. A Pedagógica que trata do conteúdo pedagógico inserido no SGP e na análise dos 
dados para promoção da melhoria constate da qualidade da Educação na perspectiva 
do ensino e da aprendizagem. 
 

3. A Gestão que trata do acompanhamento das informações para tomada de decisões e 
atendimento ao Legal e a necessidade pedagógica levantada conforme a realidade de 
cada Unidade Educacional. 

 A reabertura do 1°, 2° e 3° Bimestres do EF, EM e EJA e do 1° Semestre da EI 
ocorrerá no período de 03/11 a 17/11 



A reabertura de anos anteriores, para fins de ajustes, será individualizada, via 
memorando, constando:  
 
- Nome da Unidade Educacional e da Diretoria Regional de Educação a qual 

pertence;  
- Justificativa da UE, sobre a necessidade de correções, emitida pelo Diretor de 

Escola (constando nome e RF do solicitante);  
- Anuência do Supervisor Escolar (constando nome e RF);  
- Ano(s) e Bimestre(s) envolvido(s).  

 
- Orientações gerais: Encaminhar e-mail para: 

smedresaomiguelnovosgp@sme.prefeitura.sp.gov.br  
 

- No "assunto", colocar: REABERTURA SGP 2020;  
- Período para envio dos memorandos: 03/11 a 10/11;  
- Reabertura para ajustes acontecerá de 16/11 a 26/11 



- Melhorias na atribuição esporádica e de CJ A atribuição esporádica poderá ser realizada com data de início anterior 
a data atual, ou seja, as atribuições deverão ser registradas exatamente com o período correto em que o profissional 
atuará na unidade. Atenção: Todo o sistema também foi alterado para permitir que o profissional esporádico só 
tenha acesso aos registros do período da sua atribuição.  

Na atribuição de CJ também é possível se atribuir em turmas históricas (clicar em “Exibir Histórico”), para casos de 
ajustes em períodos anteriores quando houver reabertura 



O relatório de pendências agora é acessado através do menu “Relatórios > Gestão > Pendências” e 
passou a contemplar todas as pendências existentes no SGP sejam elas de AEE, Calendário, Diário de 
classe ou Fechamento. Agora também é possível filtrar as pendências por usuário no relatório. 



Na tela de acompanhamento do fechamento, acessada através do menu “Fechamento > Acompanhamento do 
fechamento” cada UE poderá acompanhar o seu processo de fechamento com totais por situação e detalhamento por 
turmas e estudante. 

- Relatório de acompanhamento do fechamento No menu “Relatórios > Fechamento > Acompanhamento do 
fechamento” é possível extrair um relatório com o detalhamento da situação do processo de fechamento e conselho 
de classe de todas as turmas da UE. 



O relatório será acessado por meio do menu "Relatórios > Atas > Ata bimestral" que apresentará uma tela de filtros, 
considerando:  
 
• Registrado: Quando o estudante possuir todas as notas na tela de conselho (seja de fechamento ou pós-

conselho) e tiver as anotações “salvas”.  
• Em andamento: quando constar todas as notas na tela de conselho e ainda não foram “salvas”  
• Pendente: Quando não constam todas as notas ou não possuir as anotações. 



Criação de eventos no calendário do SGP:  

Torna-se necessário o preenchimento das janelas de seleção para as definições pretendidas: 

Selecionar Tipo de Evento 



 Para encaminhamento do e-mail relatando problema do 
sistema é necessário ao Administrador tentar orientar 
primeiramente o professor, verificando os passos executados por 
esse nos procedimentos de Registro, conferir a situação do servidor 
no EOL, visto que o acesso as turmas depende da atribuição em EOL 
do regente. 
 Apenas se comprovando que realmente se trata de Erro 
do sistema para cadastrarmos a situação junto a equipe técnica, é 
necessário enviar pelo e-mail oficial da Unidade: 
 
Nome completo do professor; 
RF; 
Turma; 
Disciplina; 
Print das telas de Erro do SGP e dependendo do caso print do EOL. 



Cristiane  - Ivo - Rita 


