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 Sondagem; 
Registre; 
Orientações Fechamento 2º bimestre; 
Relatórios; 
 Territórios do saber; 
Relatório AEE; 
Relatório PAP; 
Anotações do aluno – registro e consulta; 
Compensação de ausências; 
Atribuição esporádica. 
 

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.”  
 

Augusto Cury 



Aplicação de filtros no mesma tela, favorecendo a velocidade no acesso. 
 

Proposição de caminhos diversos no intuito de viabilizar transito mais rápido de informações. 



Novo sistema desenvolvido pela empresa de software para registros. 
 

SONDAGEM  
Plataforma piloto 
 



Abaixo, segue o passo a passo para a consulta dos Relatórios de 

Sondagem:  

1º - Para acessar os Relatórios de Sondagem, é necessário que o 

professor clique em Relatórios, conforme a imagem abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Caso o professor tenha apenas uma turma, os campos de 

busca aparecerão preenchidos. No caso de professores com mais de 

uma turma, o professor deverá escolher a turma a consultar relatório.  



 Informamos que haverá ampliação do prazo 
para a digitação das Sondagens de Língua Portuguesa e 
Matemática até a data de 27/07/2019. 
 
 



Relatórios desligados 

 Em virtude da atual sobrecarga no uso do SGP, que está 
ocasionando excessiva lentidão, podendo comprometer a disponibilidade 
do sistema e a eficácia no fechamento do Semestre, a Secretaria Municipal 
de Educação informa que, entre os dias  02 julho a 05 de julho, a 
funcionalidade de emissão dos relatórios dos gestores (coordenadores 
pedagógicos e diretores) no SGP ficará indisponível, diariamente, das 09h 
às 16h. 
 Esta restrição visa minimizar a sobrecarga do sistema devido ao 
aumento no número de acessos no período de fechamento do semestre 
letivo. 
Lamentamos o transtorno e ressaltamos que ações de ajuste na 
arquitetura interna do sistema serão aplicadas de forma a fazer frente a 
esta sobrecarga sazonal, evitando assim que esse tipo de problema volte a 
ocorrer nos próximos fechamentos. 



 Tendo em vista que no SGP as turmas do 
Território do Saber aparecem com erros ou muitas vezes 
não migram do EOL para o SGP, orientamos que os 
registros dessas aulas, caso a instabilidade do sistema 
impossibilite os registros dos dados do ano de 2019, 
poderão ser flexibilizados, de acordo com a necessidade 
da U.E., devendo garantir o registro de toda a 
escrituração pedagógica da vida escolar do aluno e da 
gestão de Sala de Aula. 
 
 



 Os relatórios de Atendimento Educacional 
Especializado não são obrigatórios e embora por um erro do 
sistema possa aparecer como pendência para algumas 
unidades, essas pendências deverão ser ignoradas. 
 Para os que precisam acompanhar as Pendências no 
Sistema, usar as telas do SGP, já que nas telas as pendências 
estão corretas diferente do Relatório de Pendência que 
ainda apresenta erros. 
 
 



A funcionalidade de Relatório dos estudantes pertencentes ao 

Projeto de Apoio Pedagógico está em processo de elaboração, 

portanto, o relatório constante no SGP não será utilizado e será 

brevemente desabilitado. 

Assim, o Relatório a ser elaborado pelo professor do PAP 

deverá seguir orientações presentes na Normativa n° 25 bem como nas 

Orientações para o Projeto disponíveis no Portal da SME. Solicitamos 

que o relatório seja enviado para os formadores responsáveis das 

DIPEDs até o dia 31/08, pois após essa data o botão será desabilitado 

por tempo indeterminado. 

 
 



Em diário de Classe o professor 
pode registrar as anotações e  
ocorrências relacionadas ao 
estudante, selecionando na  
listagem disposta na janela: 



Em minhas turmas ou minha escola no caso do administrador/diretor/coordenador: 



Consulta as 
Anotações  
do aluno 



Consulta as  
Anotações  
do aluno 
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