
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Diretoria de Informações Educacionais

Memorando-Circular nº 9/2022/SEE/DINE
Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.

Aos(Às) Srs(as).: Superintendentes Regionais de Ensino, Equipes SEDINE e Gestores Escolares

Assunto: Disponibilização do Diário Escolar Digital - DED para registros do ano letivo de 2022 – NOVO SIMADE

Prezados Superintendentes Regionais de Ensino, Equipes SEDINE e Gestores Escolares,

Informamos que as funcionalidades do Diário Escolar Digital - DED para o ano 2022, 1º Bimestre, foram disponibilizadas na presente data para o registro das aulas lecionadas e atividades avaliativas dos estudantes matriculados/enturmados nas turmas do 1º Ensino Médio (Regular, Integral, Integral Profissional, EJA). Os demais bimestres serão liberados gradativamente à medida que novas funcionalidades forem implementadas no Novo SIMADE, que impactam na migração dos dados do DED para o Novo SIMADE e vice versa.  
No DED, os registros de frequência e avaliação do aluno, deverão ser realizados nos menus ‘Aulas Lecionadas’ e ‘Atividades Avaliativas’ respectivamente e segue o mesmo processo utilizado desde que ele foi implementado, em 2017, informando:
. Para o registro de frequência, menu “Aulas Lecionadas”, informar o dia da aula, o conteúdo lecionado e os alunos frequentes em sala de aula;
. Para o registro de atividades, menu “Atividades Avaliativas”, cadastrar as atividades aplicadas à turma e informar em cada atividade o aproveitamento dos estudantes.

Esclarecemos que neste momento estão pendentes: botão 'fechar bimestre' para as turmas de escolarização, turmas de reforço escolar para o registro de frequência dos alunos e o aplicativo do DED para aparelhos mobile . Tão logo sejam disponibilizados, enviaremos comunicado.
Solicitamos que os gestores escolares providenciem a regularização dos registros de frequência e atividades avaliativas no DED, conforme Resolução SEE no 4.055, de 17 de dezembro de 2018 e Resolução SEE no 4 . 660, de 16 de novembro de 2021- Calendário Escolar 2022.
Lembramos que para acessar as turmas no DED, os docentes devem estar cadastrados e ativos no menu Utilitários-> Gerência de Usuários no SIMADE Sustentação, perfil Professor ou Professor/Especialista, com no CPF válido na escola correspondente, bem como estarem vinculados no Quadro de Horários ao componente curricular que lecionam na unidade escolar.

Certos da colaboração e empenho de todos, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Renata Hermsdorfs de Almeida Guerra
Diretora de Informações Educacionais

Igor de Alvarenga Oliveira Icassati Rojas
Subsecretário de Articulação Educacional
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