
ACESSO A SED (Secretaria Escolar Digital) PARA CANDIDATOS DO CADASTRO ERMERGENCIAL 

 

1) Acesso o site: https://sed.educacao.sp.gov.br  

2) Clique em “Esqueci a senha”. 

 
 

3) Na próxima tela preencha os campos conforme imagem abaixo. 

 
 

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


4) Clicando em enviar, será apresentada uma tela informando que a recuperação de senha foi enviada 

para seu e-mail.  

a. Confira se o e-mail informado é realmente um e-mail que você tem acesso;  

i. Caso não tenha mais acesso ao e-mail informado, procure a diretoria de ensino para 

solicitar a troca deste e-mail. 

ii. Caso tenha acesso, mas não e não localize o e-mail de recuperação, confira na caixa 

de SPAN (Lixo Eletrônico). 

b. Abra o e-mail com as orientações para a recuperação de senha e siga os passos indicados. 

 

5) Com o acesso liberado na Plataforma SED, você poderá indicar interesse nas aulas disponíveis, 

lembre-se que: 

a. As indicações de aulas das disciplinas do currículo (incluindo INOVA   e ITINERARIOS do novo 

ensino médio), classes e turmas de sala de recurso, deverão ser feitas pela SED. 

i. Para indicar interesse na SED: 

1. Clicar no menu na opção Atribuição Online e depois na opção 

Manifestação de Interesse. 

 
 

2. Siga os passos para selecionar as turmas que você tiver interesse, mas não 

esqueça que temos disciplinas que são anuais e outras que são semestrais, 

então: 

• A Selecione a opção Anual e faça a busca das turmas. 

• Selecione a opção 1º Semestre e faça a busca das turmas. 

• Selecione a opção 2º Semestre e faça a busca das turmas. 

 

3. O campo para indicação é liberado todos os dias das 16:00 às 23:00. E a 

atribuição é feita no dia seguinte até as 12:00. 

 

 

 

 



b. As indicações de Ordem judicial, Libras, Educação Prisional e Centro de Línguas (CEL), serão 

feitas pelo site da diretoria de ensino: https://diretoriadeensinojau.com. 

i. No site da diretoria acesse o menu Atribuição e o Submenu Saldo de aulas, na tela 

seguinte selecione a disciplina que quer consultar o saldo. 

 
 

ii. Quando existir saldo para a disciplina selecionada, no início da tela será exibido um 

link de um formulário, caso tenha interesse em algum dos saldos, preencha o 

formulário indicando apenas as escolas com saldo e que você realmente pretende 

atuar. 

iii. Normalmente a atribuição ocorrerá na quarta-feira (podendo ser transferida para 

outro dia). 

 

c. Os saldos de PROATEC e Recuperação, serão divulgados no site da diretoria 

(https://diretoriadeensinojau.com), mas a indicação de interesse deverá ser feita na escola 

onde existir o saldo.  

 

ATENÇÃO: para abertura de contrato é importante que o candidato tenha pelo menos 19 aulas.  

https://diretoriadeensinojau.com/
https://diretoriadeensinojau.com/

