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1. Introdução

O Portal do Professor é a ferramenta para auxiliar o professor com as atividades de
seu dia a dia como: consultar quadro de horário, agendar avaliações, digitar notas,
registrar frequência, entre outras funcionalidades que iremos demonstrar ao decorrer
deste documento.

2. O Menu Ensino

Minhas Turmas: Exibe o um relatório com as turmas em que o professor
encontra-se alocado no período do calendário escolar vigente.
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Meus Horários: Exibe o Quadro de Horários do Professor no período do
calendário escolar vigente.

Calendário Escolar: Link para documento da secretaria contendo as datas do
calendário escolar vigente;
Calendário de Matrícula: Permite que o professor consulte as datas dos
períodos de matrícula.

3. O Menu Frequência
Disponibiliza as operações relacionadas a frequência do Estudante.

Informar frequência: Através desta funcionalidade o professor poderá informar
a frequência de seus estudantes nas aulas ministradas, ao clicar em “Informar
Frequência” o sistema exibirá uma lista com os componentes ministrados:
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Clique no ícone

para que seja exibido o quadro de frequência:

Clique em um dia de aula no calendário localizado na coluna esquerda. Os dias
de aula estarão em negrito.
Por padrão, o sistema trará todos os estudantes como “Presente” e o professor
poderá usar a caixa de combinação localizado ao lado do nome de cada
estudante para informar q quantidade de faltas do dia selecionado:

Ou você poderá usar os ícones de atalho

“Marcar Presença”,

“Marcar Ausência”, respectivamente.
Informar Frequência em Planilha: Muitos professores podem preferir informar
a frequência do estudante de uma forma mais aproximada à planilha impressa
tradicional e o SIGEduc dá esta opção para o professor. Esta funcionalidade é
apenas uma opção e o seu resultado final é efetivamente o mesmo de Informar
Frequência:
Após clicar em “Informar frequência em Planilha” clique no ícone

e

selecione o bimestre que deseja informar a frequência:
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O sistema irá exibir a planilha de frequência:

Clique na célula que representa o Estudante / Dia de aula para adicionar faltas.
Visualizar Mapa de Frequência: Exibe o quadro de frequência em formato de
relatório.
Após clicar em “Visualizar Mapa de Frequência”, clique no ícone

da turma

desejada. O sistema irá gerar um arquivo no formato PDF que poderá ser salvo
no seu computador e / ou impresso.
4. O Menu Notas:
Contempla as funcionalidades que possibilitam a digitação de Notas pelos
professores.
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Lançar Notas: Clique em “Lançar Notas”, o Sistema irá exibir a lista de turmas
do professor, então clique no ícone

ao lado da turma desejada e então será

exibida a planilha de digitação das notas:

Os campos de notas mudarão de cor de acordo com a nota informada,
indicando se a nota está na faixa de retenção (vermelha), exame final (laranja)
ou promoção (Azul). O sistema fará o calculo da média Anual automaticamente
e abrirá o campo de nota do exame final no caso necessário. O Calculo é feito
de acordo com as regras da Etapa de Ensino da turma.
As notas poderão ser informadas e alteradas a qualquer momento até que a
turma seja “Consolidada”, esse procedimento irá fechar a turma e então não
será mais possível informar / Alterar notas.
Solicitação de Alteração de Notas: Permite que o professor faça uma
solicitação de alteração de Nota após o fechamento da turma.
Clique em “Solicitação de Alteração de Notas” e selecione a turma desejada, o
sistema então exibirá a lista de estudantes da turma:
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Selecione o estudante que terá nota alterada clicando no ícone

e preencha

o formulário de solicitação, o mesmo será enviado para a secretaria da escola
para que a alteração seja processada.
5. O Menu Diário

Informar Conteúdo ministrado: nesta operação o professor poderá informar o
conteúdo ministrado de cada aula:

Fundamental – Anos Iniciais -> Informar Competências e Habilidades
adquiridas: Permite que o professor que ministre turmas do 1º ao 3º ano do
ensino fundamental, preencha o relatório de Competências e Habilidades
adquiridas pelos estudantes.
Acesse o menu conforme a imagem abaixo:
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O sistema irá exibir a relação de turmas do professor passiveis de relatório de
Competências e Habilidades Adquiridas, Selecione a turma desejada e informe
o relatório conforme a imagem que se segue:

Emitir Diário de Classe: Possibilita ao professor gerar o documento de diário de
classe para ser impresso ou salvo em seu computador:
Ao acessar a funcionalidade “Emitor Diário de Classe”, selecione a turma
desejada clicando no ícone

, o sistema irá gerar o documento em formato

PDF que poderá ser impresso e / ou salvo em seu computador.

Gerenciar Datas das Avaliações: Através desta funcionalidade o professor
poderá agendar avaliações para a turma, os estudantes terão acesso a agenda
de avaliações de sua turma no Portal do Estudante:

8

Consolidar Turma (Fechar Diário): Após a digitação de todas as notas do
período letivo de uma turma, o professor deverá consolidar as notas da turma,
fazendo com que o sistema gere o resultado final dos estudantes.
Selecione uma turma clicando no ícone

. O sistema então exibirá a planilha

de notas em modo “somente leitura” para conferência. Após conferir
cuidadosamente

as

notas

dos

estudantes,

cliquem

no

botão

.
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