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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Subsecretaria de Articulação Educacional

Memorando-Circular nº 29/2022/SEE/SE

Belo Horizonte, 27 de julho de 2022.

Ao(À) Sr(a).:
Superintendente Regional de Ensino
  

Assunto: Campanha de Fechamento do Diário Escolar Digital

 

Estamos iniciando a Campanha de Fechamento do bimestre das Escolas Estaduais de Minas Gerais. O obje�vo
dessa campanha é incen�var que todas as unidades escolares atualizem o lançamento das notas e frequências do 2º bimestre e
do 1º bimestre do 1º ano no sistema do Diário Escolar Digital (DED).

 

Esse lançamento é essencial para que a Secretaria de Estado de Educação consiga iden�ficar tempes�vamente os
problemas que estejam contribuindo para a infrequência, o abandono e a evasão escolar. Além de ser importante para gerar
embasamento para execução de ações estratégicas que visam a intervenção pedagógica e a con�nuidade dos estudos.

 

Assim sendo, para monitorar esse fechamento, a Subsecretaria de Ar�culação Educacional (SE), a fim de monitorar
o fechamento do 2º bimestre e do 1º bimestre do 1º ano, elaborou o Relatório de Fechamento DED, a par�r dos dados extraídos
do Diário Escolar Digital (DED). 

 

Será enviada uma orientação detalhada para o e-mail do Gabinete da Superintendência Regional de Ensino quanto
ao acesso ao Relatório de Fechamento DED e quanto ao direcionamento sobre o trato com os gestores escolares. 

 

Para ciência de todos, informamos ainda que ficou estabelecido para a Campanha de Fechamento de DED o
seguinte cronograma:

 

26/07/2022: Início da Campanha para as escolas que fecharam o 2º bimestre no dia 05/07/2022.

26/07/2022: Prazo limite para lançamento do DED para as escolas que fecharam o 2º bimestre no dia 05/07/2022.

27/07/2022: Envio do 1º Relatório para a Rede.

05/08/2022: Fim do 2º bimestre para as escolas que �veram suspensão de a�vidades durante o ano de 2022. 

23/08/2022: Fim da Campanha. 

 

Conforme esclarecido e alinhado em reunião por videoconferência no dia 25/07/2022, está disponível o
documento Apresentação Cronograma da Campanha (50410405) para subsidiar as reuniões e alinhamentos internos.

 

Em caso de dúvidas, gen�leza enviar um e-mail para se@educacao.mg.gov.br

 

Contamos com a colaboração de vocês para o sucesso da campanha. 

 

Atenciosamente,

 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas

Subsecretário de Ar�culação Educacional

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas, Subsecretário(a), em 27/07/2022, às
15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 50409951 e o código CRC 47A2E484.

Referência: Processo nº 1260.01.0044931/2022-21 SEI nº 50409951
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