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ORIENTAÇÕES E DÚVIDAS FREQÜENTES: 
SECRETÁRIOS: 

 
• IMPORTANTE: Sempre faça uma triagem nos computadores. Verifique se estão usando o 

navegador Mozilla Firefox versão 10/11/12. Para impressão de boletins procure usar o 
Internet Explorer 9.0. 

 
• Procedimento para alterar senha: 

1) Entre no site: sge.seduc.to.gov.br – clique na versão 2012 (2.0)  
2) Informar Login (CPF) e senha (123456) – esta senha quando for o primeiro acesso! 
3) No primeiro acesso alterar SOMENTE a senha, crie uma senha pessoal 

4) Clique em "SALVAR" em seguida “SAIR”  
5) Entre novamente com a nova senha. 

 
• INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Todos os (as) Secretários (as) devem baixar os manuais de 

orientações. 
• O secretário deve ficar sempre atento aos avisos dentro do sistema sobre abertura de ícones 

que antes não estavam disponíveis. Exemplo: transferência interna, externa e etc. 
• Orientar aos professores que estudem o manual do professor disponível dentro do SGE; 
• Não esquecer de cadastrar os bimestres, ativar tudo o que é necessário para abrir as turmas 

por professor, pois tem havido muitos problemas em escolas gerados por falhas da secretaria. 
 
• Como ajustar ficha de matrícula para uma única página?  
R: no navegador -arquivo - configurar página. É só configurar uma vez o navegador e depois 

pode alterar. Então poderá começar a solicitar a impressão. É só clicar no botão no quadro e 
mandar o comando; 

 
• INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Alunos matriculados após o inicio do bimestre, 

exemplo em abril, no mês de fevereiro e março. Na freqüência como cancelar para não 
apresentar presença e nem falta? 

R: Não inserir faltas na data anterior à matrícula, pois o sistema salva faltas. Quando solicitar 
impressão só terá presença a partir da data de matrícula.  

 
• Impressão de boletins por turma: podem imprimir por turma. Seleciona a turma, não 

seleciona alunos e pede para visualizar boletim. 
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• Quando as atas de conselho não saírem no nome do secretário (a), a escola deverá 
informar no e-mail sge@drearaguaina.com.br: Código da Escola no MEC, nome do Diretor 
(a) e Secretário (a), endereço da escola, telefone da escola, telefone do diretor, telefone do 
secretário, e-mail da escola, nome da Associação, CNPJ, número de dependências e número 
de salas de aula 

 
PROFESSORES: DIÁRIOS DE CLASSE 

 
• Duplicação de conteúdo; tentam editar ou apagar e não conseguem, não permite. O que 

fazer? R: a edição de conteúdo está disponível. Pode editar. Pode excluir. No entanto, 
quando for feita qualquer alteração, sempre atualizar a página (F5), depois entra no conteúdo 
novamente que estará excluído. 

 
• Informo que o preenchimento dos diários do 1º e 2º ano deverá ser: 
1º Conteúdos e Frequências no Menu 3 -> 3.3; 
2º A Avaliação deverá ser no Menu 3 -> 3.4, em virtude de ser conceito e não notas. 

Para tanto se faz necessário que o secretário faça a distribuição da turma/disciplinas para 
cada professor no Menu 2 -> 2.3 -> 2.3.3. 

 
• Como corrigir uma data que foi colocada errada? 
R: Dá um duplo clique na data que deseja corrigir e selecione a nova data. 
 
• Inserir cadastro de avaliação: digitou valores, salvou e ficou errado. Exemplo: 3,0 e 

apareceu apenas o zero (0). 
R: O cadastro não tem como editar e nem excluir (por enquanto!). A orientação é que ao 

cadastrar a avaliação, o professor lance valores sem o 0(zero). Exemplo: Trabalho em grupo 
Valor: 3. Para quem já cadastrou e ficou errado, não se preocupe, pois não compromete o 
lançamento das notas no diário. Exemplo: se a atividade vale 3 e o aluno tirou 2,5, o 
professor pode lançar a nota normalmente. 

 
• Plano de Curso e plano de aula: Como inserir rápido para salvar sem perder dados? 

Muitas escolas não conseguem salvar. 
R: 1) verificar navegador e versão do navegador (Mozilla 10/11/12 ou Internet Explorer 9.0) 
2) tempo de inserção de dados: não podem ficar digitando o plano dentro do sistema durante 

muito tempo pois, quando vai salvar, o tempo já expirou e os dados não salvam; 
3) Digitem o plano de curso no editor de texto (Word), depois copia (Ctrl C),  
Cola (Ctrl V) e depois salva no SGE. Desta forma consegue inserir o plano rápido e consegue 

salvar; 
4) Sempre clique na tecla F5 para atualizar a página. 
 
• Dúvidas: Circuito Campeão 

 1ª fase 
 Freqüência e conteúdos do 1º ao 5º ano (Circuito Campeão). Onde lançar? 

R: Freqüência e conteúdos deverão ser lançados no diário de Língua Portuguesa, separando os 
conteúdos apenas por disciplinas. Exemplo: Português – Leitura e interpretação; Matemática: 
fração, etc. E as notas deverão ser lançadas cada disciplina em seu diário. 


