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INFRAESTRUTURA

Compreende a estrutura física (instalações), infraestrutura computacional e os
procedimentos

que

assegurem

a

continuidade

da

operação

da

solução,

especificamente:

1. Oferece segurança física e vigilância 24 horas, com circuito fechado de TV.
2. Possui sistema de fornecimento de energia de emergência ininterrupta. Incluindo-se
nessa categoria geradores e/ou baterias (no-breaks) de longa duração.
3. Possui sistema de detecção e combate a incêndio.
4. Possui sistema de climatização redundante.
5. Possui infraestrutura de telecomunicação com interconexão com mais de uma
operadora de dados.
6. Possui monitoramento de hardware, software, rede, tráfego e segurança lógica.
7. Disponibiliza uptime mínimo de 99,6%.
8. Possui firewall, prevenção de intrusão e de ataque de negação de serviço.
9. Realiza backup diário, com cópia offsite, com retenção mínima de 60 dias, mensal com
retenção mínima de 13 meses e anual com retenção mínima de 3 anos.
10. O sistema de armazenamento trabalha com redundância dos dados.
11. O sistema de armazenamento utiliza sistema de arquivos com journaling.
12. A hospedagem da solução é realizada em datacenter localizado no Brasil.
13. Todo software utilizado na hospedagem da solução (banco de dados, sistema
operacional, etc.) é de código livre (open source).
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ATENDIMENTO E SUPORTE

Compreende os serviços de atendimento e suporte aos usuários do sistema, de forma
a garantir o perfeito funcionamento e uso da solução. Especificamente:

1. Disponibiliza suporte aos usuários do sistema, previamente capacitados e autorizados,
em horário comercial (dias úteis, 08h às 18h - horário de Brasília) por meio de sistema
informatizado, telefone, e-mail, videoconferência, visando sanar dúvidas e/ou registrar
necessidades de manutenções corretivas.
2. Permite que os usuários abram chamados fora do horário comercial, sendo atendidos
a partir da primeira hora útil após a abertura do chamado.
3. Disponibiliza infraestrutura computacional, com ambiente espelho do Ambiente de
Produção para que a equipe técnica da Secretaria de Educação possa validar as
modificações no sistema, relativas a correções, atualizações de versões e novas
funcionalidades, antes de sua entrada em efetiva produção.
4. Disponibiliza, sem ônus adicional, novas versões do sistema e sua respectiva
documentação atualizada as quais tiverem sido agregadas: inovações tecnológicas e
melhorias ou implementações de novas funções decorrentes de alterações da
legislação ou atos oficiais, e ajustes corretivos ou adaptativos. Neste caso, o fornecedor
disponibilizará a versão corrigida no Ambiente de Homologação e a secretaria, após
homologar as modificações, autorizará, a seu critério, a atualização do Ambiente de
Produção.
5. Disponibiliza Sistema de Gestão de Atendimento, na Web, que permite registrar e
acompanhar as solicitações enviadas. Permite classificar os atendimentos por tipo
(dúvidas, problemas, implementações, etc.) para facilitar o monitoramento dos
atendimentos.
6. Provem nível de serviço, para as manutenções corretivas e legais, conforme
especificado a seguir:

As manutenções corretivas e legais serão classificadas com os seguintes graus de
urgência: impeditivas, importantes, necessárias e desejáveis. Além disso, também
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serão classificadas de acordo com a complexidade como: alta, média e baixa. O tempo
de disponibilização de uma versão contendo as correções se dará de acordo com a
tabela abaixo denominada Acordo de nível de serviço:

Complexidade
Urgência
Alta

Média

Baixa

Impeditiva

24 horas úteis

16 horas úteis

8 horas úteis

Importante

32 horas úteis

24 horas úteis

16 horas úteis

Necessária

40 horas úteis

32 horas úteis

24 horas úteis

Desejável

48 horas úteis

40 horas úteis

32 horas úteis
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CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Compreende o conjunto de características dos softwares básicos e do sistema,
requeridos para o bom funcionamento da solução. Especificamente:

1. Funciona integralmente em ambiente Web.
2. Não exige a instalação de qualquer tipo de software nos computadores dos usuários.
3. É desenvolvido utilizando linguagem e tecnologias atuais e ativamente mantidas por
fabricante ou comunidade.
4. Possui banco de dados unificado, usado por todos os módulos. O acesso ao banco de
dados deve ser em tempo real.
5. O sistema gerenciador de banco de dados é do tipo relacional, sem limitações do
tamanho da base de dados e do número de conexões.
6. Garante a integridade das informações do banco de dados em casos de quedas de
energia, falhas de software ou hardware utilizando o conceito de controle de
transações.
7. Garante a integridade referencial de arquivos e tabelas, não permitindo a baixa de
registro que tenha vínculo com outros registros ativos, via software e pelo banco de
dados.
8. Disponibiliza documentação do banco de dados do sistema (Dicionário de Dados e
Diagrama de Entidades e Relacionamentos).
9. Armazena as senhas dos usuários através de encriptação não reversível.
10. É compatível com os navegadores Internet Explorer versão 11 ou superior, Google
Chrome versão 49 ou superior, Mozilla Firefox versão 45 ou superior e Microsoft Edge
16 ou superior.
11. Utiliza a língua portuguesa em toda e qualquer comunicação do sistema com os
usuários.
12. Possui interface configurável (menu dinâmico) em função da permissão de acesso de
cada usuário aos recursos do sistema.
13. Possui comandos, opções de menu, mensagens de advertência/erro e relatórios do
Sistema em português.
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14. Possui ajuda on-line para todas as funcionalidades da solução, sensível ao contexto,
com recursos de impressão, e de busca por palavra chave.
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MONITORAMENTO DO PORTAL

Compreende o conjunto de atividades relativas ao monitoramento da utilização da
solução pelos usuários, de forma que a permitir que o estabelecimento estabeleça
estratégias de estímulo ao uso e o planejamento de capacidade da infraestrutura
computacional.

1. Disponibiliza estatística de visitas realizadas por hora do dia da semana e dia do mês.
2. Disponibiliza estatística de número de usuários ativos no uso do sistema, em cada
momento do dia, discriminando os usuários logados e não logados.
3. Disponibiliza estatística sobre o uso das funcionalidades do sistema pelos usuários.
4. Disponibiliza estatística da média de duração das visitas.
5. Disponibiliza estatística sobre o acesso de cada grupo de usuários (aluno, educador,
pais e/ou responsáveis, etc.).
6. Disponibiliza estatística sobre número de acessos por cada navegador (browser).
7. Disponibiliza estatística sobre a resolução gráfica utilizada pelos usuários.
8. Disponibiliza estatística sobre o tempo de processamento das requisições.
9. Disponibiliza estatística sobre o número de requisições processadas por segundo.
10. Disponibiliza estatística sobre desempenho do banco de dados: número de conexões
ativas, número de consultas por segundo e duração das consultas.
11. Disponibiliza estatística sobre o uso da memória do sistema.
12. Disponibiliza estatística sobre o uso das CPUs do sistema.
13. Disponibiliza estatística sobre o usa da rede (banda ocupada de entrada e saída).

Observações:


O monitoramento guardar as informações estatísticas por tempo
indeterminado;



Os relatórios de monitoramento apresentam, os indicadores cujo tipo de
agregação for através de média, também os valores máximo, mínimo,
mediano e o 25 e o 75 percentis;
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O monitoramento registra, para os indicadores de medição contínua
(como uso de CPU, número de usuários logados, etc.), os valores com
resolução mínima de 5 (cinco) minutos.
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GESTÃO DE ACESSO

Compreende o conjunto de funcionalidades relativas a atribuição do nível de acesso
e auditoria das operações realizadas pelos usuários.

1. Permite criar grupos de usuários com perfis de acesso previamente definidos (diretores,
secretários e auxiliar de secretaria, etc.).
2. Permite associar e desassociar os usuários aos perfis de acesso criados.
3. Permite associar a cada grupo de usuário as funcionalidades a que terá acesso, com
definição da operação que poderá ser realizada pelo mesmo (inclusão, alteração,
consulta, exclusão, etc.)
4. Permite desassociar de um grupo de usuário uma ou mais funcionalidades a que tem
acesso.
5. Permite a propagação do perfil de acesso do usuário da sua unidade funcional para
todas as unidades funcionais subordinadas, de acordo com a estrutura hierárquica das
unidades funcionais cadastradas no sistema.
6. Permite associar um usuário a um ou mais grupos a uma ou mais unidades funcionais.
7. Permite desativar e reativar o grupo de usuários por um intervalo de tempo específico
ou tempo indeterminado.
8. Permite cadastrar e excluir usuários especiais, notadamente aqueles que não
pertençam a Rede de Ensino, seja para atribuir permissões na administração do
sistema, para executar ações através das funcionalidades ou somente para navegação
no sistema. O cadastro do usuário especial deve conter no mínimo: nome completo, email, motivo do cadastramento, login, senha e confirmação da senha.
9. Permite bloquear e desbloquear o acesso, por login, de um usuário ao sistema por um
intervalo de tempo específico ou tempo indeterminado. Esta funcionalidade poderá ser
utilizada nas situações em que se deseje impedir o acesso do usuário às
funcionalidades atribuídas ao seu perfil, decorrente de motivos tais como: férias,
licença, desligamento, etc.
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a. Disponibiliza rotina para ativar ou desativar o bloqueio automático dos usuários
que não acessam o sistema conforme parâmetro definido pela Secretaria de
Educação.
10. Permite inicializar a senha de qualquer usuário que tenha esquecido sua senha atual.
A senha é gerada e exibida, automaticamente pelo sistema, e o usuário receberá a
nova senha no e-mail cadastrado.
11. Permite definir as funcionalidades/recursos do sistema, que ao serem executados,
terão suas ações registradas para efeito de auditoria.
12. Permite gravar as ações realizadas em um arquivo de auditoria, registrando no mínimo:
funcionalidade alterada, situação anterior e/ou situação posterior às alterações, o
usuário que as realizou, data e hora do registro (Log de operações).
13. Permite pesquisar o arquivo de auditoria por período e/ou usuário e/ou funcionalidade
e/ou palavra-chave. Como resultado da pesquisa o sistema retornar com a
funcionalidade alterada, situação anterior e/ou situação posterior às alterações, o
usuário que as realizou, data e hora do registro.
14. Permite informar todos os dados pertinentes aos perfis do usuário durante a criação do
seu nome de usuário e senha no sistema.
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GESTÃO EDUCACIONAL

O Gestão Educacional compreende um conjunto de funcionalidades que permite
cadastrar, monitorar e avaliar, em tempo real, os dados, situações, indicadores e
resultados gerenciais e operacionais da educação. Além disso, permite realizar um
acompanhamento financeiro e patrimonial da Rede de Ensino, assim como proceder
sua manutenção.

Reúne as funcionalidades de ordem acadêmica e/ou administrativa da Secretaria de
Educação e Unidades Escolares, como, cadastro, manutenção e consultas dos dados
da rede física, do sistema de ensino, dos alunos e dos servidores da rede.

I.

REDE FÍSICA

Compreende o conjunto de funcionalidades referentes à inclusão, assim como a
padronização, de todas as unidades que compõem a Rede de Ensino, registrando,
portanto, toda a hierarquia entre elas, a infraestrutura da Rede de Ensino e mantendo
as ocorrências históricas para cada unidade.

1. Permite cadastrar todas as unidades funcionais da Rede de Ensino, incluindo, além
das unidades escolares, as unidades funcionais da Secretaria de Educação. Contendo
no mínimo: código, tipo (escola ou outros órgãos), nome da unidade e endereço
completo (avenida/rua, número, bairro, município, unidade da federação e CEP).
a) Permite a montagem de um ou mais organogramas funcionais da Rede de Ensino
e estruturar todas as unidades de forma hierarquizada.
b) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
c) Permite informar o distrito das unidades funcionais.
d) Permite associar as Unidades escolares às microrregiões existentes na Rede de
Ensino, previamente definidas.
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e) Permite associar as Unidades escolares perfis existentes na Rede de Ensino,
previamente definidos (centros de atendimentos socioeducativos, escola indígena,
etc.).
f) Permite informar o CNPJ, inscrição estadual e o endereço eletrônico, para cada
unidade escolar.
g) Permite cadastrar o diretor, vice-diretor, supervisor escolar, secretário e
coordenador pedagógico a partir do cadastro dos servidores no sistema contendo
no mínimo: registro funcional, matrícula do cargo, nome do servidor, cargo, telefone,
endereço eletrônico.
h) Permite associar as unidades escolares a projetos previamente definidos.
i) Permite cadastrar os turnos que são oferecidos em cada unidade escolar.
j) Permite informar se a unidade escolar realizará apontamento de frequência mensal
ou diária para os professores.
k) Permite cadastrar os telefones das unidades funcionais. Contendo no mínimo:
DDD, telefone, ramal, contato, característica do telefone (público, fixo, celular, etc.)
e destaque para o telefone principal.
l) Permite informar o índice de referência, a meta projetada e o esforço da escola para
acompanhar os indicadores de desenvolvimento da educação de cada unidade
escolar.
m) Permite informar, para cada unidade escolar, os itens requeridos pelo
EDUCACENSO, conforme caderno de instrução do Censo Escolar da educação
básica 2018.
n) Permite o registro e manutenção dos atos publicados referentes ao histórico de
funcionamento de cada unidade escolar.
o) Permite registrar os cursos oferecidos para cada unidade escolar.
2. Permite o cadastro e a especificação dos ambientes físicos existentes em cada unidade
funcional. Contendo no mínimo: o tipo de ambiente (sala de aula, biblioteca, cantina,
etc.), o número de identificação do ambiente, localização e a área em m².
a) Permite informar se o ambiente recebe turma. Se sim, permitir informar se o
ambiente é adaptado para sala de aula.
b) Permite informar a capacidade nominal e real do ambiente.
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c) Permite informar os ambientes que não estão sendo utilizados pela unidade
escolar.
3. Permite cadastrar e vincular as unidades externas (anexos e/ou extensões) às
unidades funcionais da Rede de Ensino. Contendo no mínimo: código da unidade,
nome da unidade, tipo da unidade, forma de ocupação, tipo de proprietário e endereço
completo (avenida/rua, número, bairro, município, unidade da federação e CEP).
a) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite informar a distância da unidade externa até a unidade sede.
c) Permite informar o endereço eletrônico da unidade externa.
d) Permite informar o distrito da unidade externa.
e) Permite associar a unidade externa às microrregiões existentes na Rede de Ensino,
previamente definidas.

II.

SISTEMA DE ENSINO

Compreende o conjunto de funcionalidades para padronizar o sistema de ensino,
possibilitando atender a todos os níveis e modalidades do ensino, tais como:
educação infantil, ensino fundamental de nove anos, ensino médio, educação de
jovens e adultos (EJA) e ensino especial. Organizados em séries, anos, ciclos,
seguimentos, etapas não seriadas, de acordo com as características e/ou idades,
atendendo posteriormente as turmas cadastradas seja elas: multisseriadas,
multietapas, atendimento educacional especializado (AEE), integral e atividade
complementar (AC).

1. Permite cadastrar os cursos ofertados pela Rede de Ensino. Contendo no mínimo:
etapa de ensino, modalidade (ensino regular, ensino especial, educação de jovens e
adultos - EJA), descrição, natureza do curso (anual ou semestral).
a) Permite cadastrar termos específicos da Rede de Ensino para aprovação,
reprovação e reprovação por frequência.
b) Permite especificar se o curso aceita progressão parcial.
c) Permite especificar se o curso aceita recuperação final.
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d) Permite especificar se o curso aceita calendário diferenciado do calendário da rede.
e) Permite especificar se o curso é profissionalizante e sua habilitação.
f) Permite o bloqueio e desbloqueio dos cursos não ofertados na Rede de Ensino.
2. Permite cadastrar as séries que compõe os cursos ofertados pela Rede de Ensino.
Contendo no mínimo: identificação e descrição.
a) Permite especificar se a série permite ou não regência de classe.
b) Permite especificar qual idade de distorção na série.
c) Permite definir a capacidade máxima de alunos por turma.
d) Permite especificar se o ano permite progressão parcial e qual o número máximo
de conteúdos curriculares.
e) Permite o bloqueio e desbloqueio dos anos não ofertados na Rede de Ensino e/ ou
anos cadastrados que sofreram modificações nos seus atributos.
3. Permite cadastrar os turnos ofertados pela Rede de Ensino. Contendo no mínimo:
descrição, hora de início, hora de fim e intervalo.
a) Permite informar horário alternativo de início e fim do turno com informações de
horário ou tempo de forma a flexibilizar o horário de aula das turmas.
b) Permite informar o regime do turno, ou seja, normal, integral ou estendido.
4. Permite cadastrar as matrizes curriculares para cada curso/série/turno. Contendo no
mínimo: descrição, duração da aula, regime de aulas (regência de classe ou por
componente curricular), indicação para cada conteúdo curricular se aponta
desempenho e/ou frequência, o número de aulas semanais, o número de aulas no
período letivo, se o conteúdo curricular é de núcleo comum, diversificada ou atividade
complementar e se haverá atribuição de aula.
a) Permite especificar uma complementação de carga horária para a matriz curricular,
a partir de um cadastro pré-estabelecido.
b) Permite o cadastramento de matriz específica para uma escola de forma a atender
projetos específicos.
c) Permite criar uma matriz curricular a partir da cópia dos componentes de outra
matriz análoga.
d) Permite bloquear e desbloquear matrizes curriculares cadastradas que sofreram
modificações nos seus atributos.
e) Permite a impressão da matriz curricular cadastrada.
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5. Permite cadastrar o calendário escolar de referência da Rede de Ensino e calendários
escolares específicos para as escolas e/ou cursos, se for o caso. Contendo no mínimo:
ano de referência, descrição, data de início e término dos bimestres, número de dias
letivos e das semanas letivas.
a) Permite a impressão do calendário escolar de referência da Rede de Ensino, das
escolas e de cursos.
b) Permite informar a data de início e término do período de encerramento do ano
letivo.
c) Permite informar data de início e data término de férias e recessos escolares.
d) Permite especificar nos calendários os dias letivos extra, dias não letivos e eventos,
selecionando, a partir de um cadastro pré-definido, o motivo.
e) Permite associar o calendário escolar de referência da Rede de Ensino para todas
as escolas.
f) Permite à Secretaria de Educação o gerenciamento dos calendários escolares, no
sentido de dar permissão às escolas para a criação de calendários específicos.
g) Permite que cada escola cadastre, se for o caso, seu calendário escolar específico,
que entrará em vigor após a aprovação da secretária de educação.
h) Permite a criação de um calendário escolar, copiar e/ou editar um calendário já
existente, objetivando otimizar o seu tempo de elaboração.
i) Permite associar um calendário específico a um curso da Rede de Ensino.
6. Permite à Rede de Ensino adotar os sistemas de avaliação de desempenho dos alunos
por conceito, nota e descritiva. A definição do modelo adotado se dará por ano.
a) Permite a avaliação de desempenho por nota:


Especificar a forma de apontamento (por componente curricular ou
globalizado).



Informar a periodicidade do apontamento (bimestral ou semestral).



Informar o valor máximo da nota.



Informar o número de casas decimais da nota.



Utilizar atividades avaliativas a partir de critérios pré-definidos.



Informar o critério de apuração do resultado final (Média ou soma das
notas).
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Informar o percentual mínimo de desempenho para aprovação.



Informar o critério de arredondamento do resultado final (aritmético,
arredondar à meia unidade ou arredondar à unidade).



Utilizar um modelo de avaliação descritiva pré-definido, como forma de
registrar outros critérios avaliativos não cobertos pelas notas
(componente curricular, afetividade, saúde, dentre outros).

b) Permite para a avaliação de desempenho descritiva:


Criar modelos de avaliação descritiva contemplando áreas de
conhecimento e eixos avaliativos previamente definidos e expressões
avaliativas livre ou por opções pré-definidas.



Indicar quais eixos avaliativos serão avaliados em cada período.



Associar a cada turma o modelo de avaliação descritiva correspondente.



Informar se o aluno atingiu os critérios para aprovação.

c) Permite para a avaliação de desempenho por conceito:


Definir os conceitos que serão adotados pela Rede de Ensino indicando
para cada conceito aprovação ou reprovação.



Utilizar um modelo de avaliação descritiva pré-definido, como forma de
registrar outros critérios avaliativos não cobertos pelas notas
(componente curricular, afetividade, saúde, dentre outros).

7. Permite cadastrar o conselho escolar da unidade escolar a partir do parâmetro definido
no cadastro da unidade de ensino. Contendo no mínimo: dados dos membros, se é
suplente ou titular, função no conselho, perfil e o período do mandato.
a) Permite cadastrar as reuniões do conselho escolar. Informando no mínimo: data e
membros participantes.
8. Permite cadastrar o grémio estudantil da unidade escolar a partir do parâmetro definido
no cadastro da unidade de ensino. Contendo no mínimo: dados dos membros, função
no órgão e o período do mandato.
a) Permite a ordenação dos membros do grêmio estudantil.
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III.

PLANEJAMENTO DE TURMAS

Compreende o conjunto de funcionalidades para a criação de novas turmas e/ou
ajustes das informações das turmas já existentes, identificando a caracterização de
cada uma: vagas, matriz curricular, faixa etária, entre outros. Compreende recursos
para cadastros de turmas regulares, de correção de fluxo, multisseriadas e também
diversificadas.

1. Permite cadastrar as turmas regulares para cada curso/série/turno e matriz curricular.
Contendo no mínimo: código da turma, descrição, ano de referência, o ambiente
alocado para a turma, hora de início e fim das aulas, idade mínima e máxima dos alunos
e o número de vagas ofertadas.
a) Permite o cadastro de turmas de correção de fluxo e multisseriadas.
b) Permite informar o tipo de atendimento da turma conforme requerido pelo
EDUCACENSO.
c) Permite o gerenciamento das matrizes curriculares permitindo sua alteração e
exclusão dos apontamentos associados a ela.
d) Permite a associação de um modelo de avaliação descritiva de um modelo préestabelecido para o curso/série, caso o curso/série adote esse tipo de avaliação.
e) Permite o apontamento de informações sobre os alunos da turma a partir de um
modelo pré-estabelecido, caso a turma não utilize o tipo de avalição descritiva.


Permite a associação de um modelo de avaliação descritiva para
apontamento por área de conhecimento ou por componente curricular a
partir de um modelo pré-estabelecido para o curso/série.

f) Permite excluir, ativar e desativar turmas.
2. Permite cadastrar as turmas diversificadas para atender a projetos e/ou programas
específicos. Contendo no mínimo: código da turma, descrição, ano de referência, o
ambiente alocado para a turma, hora de início e fim das aulas e o número de vagas
ofertadas.
a) Permite especificar se a turma diversificada participa de algum projeto específico.
Assim como seu nome duração, data de início e data fim.
b) Permite informar se haverá atribuição de aula.
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c) Permite associar a turma diversificada a um componente curricular específico.
d) Permite informar o tipo de atendimento da turma conforme requerido pelo
EDUCACENSO.
e) Permite informar os dias de aula da turma conforme requerido pelo
EDUCACENSO.
f) Permite informar a qual área e atividade complementar a turma está relacionada,
conforme requerido pelo EDUCACENSO.
g) Permite informar se a turma participa do programa Mais Educação conforme
requerido pelo EDUCACENSO.
h) Permite excluir, ativar e desativar turmas diversificadas.

IV.

ABERTURA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

Compreende o conjunto de funcionalidades para que a unidade escolar realize a
abertura e encerramento das atividades de um ano letivo. Será considerado o ano do
calendário escolar associado à unidade e ficará registrada a data em que a
confirmação foi feita.

1. Disponibiliza rotina de encerramento do período letivo com geração automática dos
históricos escolares dos alunos.
2. Disponibiliza rotina de abertura do próximo período letivo com a criação das turmas e
rematrícula dos alunos de forma automática.
3. Permite realizar os processos de abertura e encerramento por curso para as turmas
regulares. Já para as turmas diversificadas, realiza simultaneamente.
4. Disponibiliza rotina que permite desfazer os processos de abertura e/ou encerramento
do período letivo.
5. Permite a retificação do parecer conclusivo e situação de aluno, após a abertura do
novo período letivo, com reflexo automático no histórico escolar e na matrícula atual do
mesmo.
6. Permite que a unidade escolar confirme a conclusão da criação de turmas, registrando
a data e o número de turmas no momento da confirmação.
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7. Permite que a unidade escolar confirme a conclusão da enturmação dos alunos,
registrando a data e o número de alunos no momento da confirmação.
8. Permite atualizar lista de espera das Unidades Escolares. Essa funcionalidade visa
atualizar as inscrições dos candidatos para o ano corrente, considerando a idade do
candidato e a idade prevista na série.

V.

MATRÍCULA

Compreende o conjunto de funcionalidades para matricular os alunos na Rede de
Ensino. A matrícula visa atender tanto os alunos que participaram do processo de prématrícula, bem como aqueles que ingressaram diretamente na unidade escolar. O
sistema disponibiliza também o processamento de matrícula que compreende o
conjunto de funcionalidades para gerenciar as fases da pré-matrícula na Rede de
Ensino, contemplando desde o planejamento das vagas para o próximo ano letivo, até
o registro das pré-matrículas e a efetivação dessas matrículas nas Unidades
Escolares.

1. Permite informar o planejamento de vagas para o próximo ano letivo, especificando
para cada unidade escolar, ambiente, turno, curso e série as vagas disponíveis e as
reservadas para renovação, continuidade e transferência.
2. Permite o planejamento dos horários (dias da semana e horário) de atendimento das
escolas para a efetivação da matricula dos alunos.
3. Permite efetivar o processo de pré-matrícula para os alunos em continuidade e
transferência, informando uma unidade de destino com vaga disponível no ano letivo
seguinte.
a) Permite registrar a escola de destino, curso/série e turno dos alunos em
continuidade e transferência para o próximo ano letivo.
b) Permite gerar relatório, com base no ano de referência, com as informações dos
alunos (curso, série, turno, turma, matrícula e nome) e escola de destino.
a) Permite gerar relatório, com base no ano de referência, com as informações dos
alunos (curso, série, turno, turma, matrícula e nome) e escola de destino.
b) Permite gerar um comprovante de pré-matrícula.
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4. Permite efetivar o processo de pré-matrícula para os alunos novatos no ano letivo
seguinte.
a) Permite disponibilizar às vagas reservadas (vagas para alunos de continuidade e
transferência) não ocupadas para os alunos novatos.
b) Permite realizar a inscrição pela internet.


Permite no formulário de inscrição que sejam informados os dados do
aluno (nome, data de nascimento, nome da mãe e do pai, sexo e
raça/cor), documentos do aluno (CPF, RG e NIS), endereço e telefone,
rede de procedência (estadual, municipal ou estadual), telefone, dados
de matrícula (turno e série) e no mínimo três opções de escola.



Permite verificar as inscrições e saldo de vagas disponíveis em cada
unidade escolar, ou seja, se não houver vagas disponíveis na unidade
escolar, não será aceita a inscrição para a mesma.



Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada
dos correios, a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações
cadastradas.



Permite realizar pesquisa de opinião sobre o processo de matrícula pela
internet.



Permite a confirmação da inscrição por meio de um captcha.



Permite a impressão de um comprovante de inscrição, contendo o nome
do aluno, dados da matrícula as opções de escolas e um número de
protocolo da operação.

c) Permite efetivar as inscrições realizadas pela internet via central de atendimento.


Permite a vinculação, automaticamente, de um aluno inscrito com um
operador da central de atendimento que efetivará o agendamento da
matrícula.



Permite ao operador da central de atendimento, visualizar a ficha de
inscrição para confirmação dos dados.



Permite ao operador da central de atendimento, efetivar a inscrição em
uma das opções de escola selecionadas na inscrição pela internet ou
selecionar outra escola que possua vaga.
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Permite ao operador da central de atendimento, informar quando o aluno
desistir da vaga ou atendimento interrompido ou quando não obtiver
sucesso no contato.



Permite ao operador da central de atendimento, visualizar o histórico de
atendimento do aluno inscrito, com data do atendimento, operador de
atendimento, situação e observação, se houver.



Permite agendar o atendimento na unidade escolar para realização da
matrícula.

5. Permite o monitoramento de todas as fases existentes no processo de pré-matrícula
dos alunos.
a) Permite monitorar a conclusão do planejamento da matrícula pelas Unidades
Escolares.
b) Permite monitorar o andamento e a conclusão dos processos de continuidade,
transferência e a disponibilização de vagas para novatos pelas Unidades Escolares.
c) Permite monitorar as vagas disponíveis para os alunos novatos.
d) Permite monitorar a efetivação das inscrições pela central de atendimento.
6. Permite definir o cronograma de etapas do processo de matrícula e padronizar as
mensagens e datas dos processos de matrícula na Rede de Ensino. Permitindo,
inclusive, formatar as mensagens de acordo com necessidade do usuário.
a) Permite cadastrar data de início do próximo período letivo.
b) Permite cadastrar o período de atendimento ao público para efetivação das
matrículas nas Unidades Escolares.
c) Permite cadastrar o período de inscrição pela internet. Incluindo, data início e fim,
hora início e fim. A inscrição só será disponibilizada durante o período informado.
d) Permite a parametrização de idade mínima permitida para inscrição em um curso
ou turno no processo de continuidade, transferência e inscrição dos alunos novatos.
e) Permite cadastrar os cursos e séries permitidos em cada etapa da matrícula no
processo de continuidade, transferência e inscrição dos alunos novatos.
7. Permite a inscrição dos alunos novatos em um sítio específico em que o responsável
possa realizar.
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a. Tecnologia responsiva nesses sítios, ou seja, com o layout flexível e encaixável
em qualquer dispositivo acessado pelo do usuário (PC, celular, tablet, etc).
8. Permite a transferência e continuidade de alunos em um sítio específico em que o
responsável (ou o próprio aluno quando maior) possa realizar.
9. Permite matricular os candidatos inscritos na Rede de Ensino. Contendo no mínimo:
dados do aluno, endereço, dados do responsável, telefone, documentos, dados de
matrícula e outras informações gerais do candidato (numeração de material escolar, se
possui necessidade especial, etc.).
a) Permite a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios, a
fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite a recuperação da ficha de inscrição do candidato na Rede de Ensino.
c) Permite a pesquisa dos candidatos da Rede de Ensino, de acordo com a situação
que eles se inscreveram (continuidade e novato).
d) Permite detalhar a ficha do aluno antes de realizar a matrícula.
e) Validação do número informado para o novo modelo de certidão de nascimento.
f) Permite informar o número do NIS do aluno, assim como outros números para
identificação do aluno dentro da Rede de Ensino.
g) Verificação no banco de dados se existe outro responsável com o mesmo CPF.
Caso exista, recupera essas informações para consolidar as alterações no cadastro
do responsável.
h) Permite durante a matrícula de candidatos inscritos em lista de espera, a opção de
enturmação imediata.
i) Permite gerar número de matrícula único para cada aluno da Rede de Ensino, de
forma automática ou manual.
10. Permite matricular alunos novatos que não passaram no processo de pré-matrícula da
Rede de Ensino. Contendo no mínimo: dados do aluno, endereço, dados do
responsável, telefone, documentos, dados de matrícula e outras informações gerais do
aluno (numeração de material escolar, se possui necessidade especial, etc.).
a) Permite a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios, a
fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite a matrícula de alunos com a verificação da existência de duplicidades, por
meio do recurso de pesquisa fonética.
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c) Validação do número informado para o novo modelo de certidão de nascimento
d) Permite informar o número do NIS do aluno, assim como outros números para
identificação do aluno dentro da Rede de Ensino.
e) Verificação no banco de dados se existe outro responsável com o mesmo CPF.
Caso exista, recupera essas informações para consolidar as alterações no cadastro
do responsável.
f) Permite durante a matrícula a opção de enturmação imediata.
g) Permite gerar número de matrícula único para cada aluno da Rede, de forma
automática ou manual.
11. Permite matricular alunos da Rede de Ensino que não foram rematriculados
automaticamente, ou seja, os alunos desistentes, transferidos ou aqueles que foram
aprovados e que a série seguinte não é ofertada na unidade escolar. Contendo no
mínimo: dados do aluno, endereço, dados do responsável, telefone, documentos,
dados de matrícula e outras informações gerais do aluno (numeração de material
escolar, se possui necessidade especial, etc.).
a) Permite a recuperação do cadastro do aluno que retorna à Rede de Ensino a
qualquer tempo desde que seja dentro do mesmo período letivo.
b) Permite informar o número do NIS do aluno, assim como outros números para
identificação do aluno dentro da Rede de Ensino.
c) Verificação no banco de dados se existe outro responsável com o mesmo CPF.
Caso exista, recupera essas informações para consolidar as alterações no cadastro
do responsável.
d) Permite durante a matrícula a opção de enturmação imediata.
12. Permite realizar matrícula concomitante, registrando os vínculos existentes em mais de
um curso, para atender casos de alunos na educação especial ou ensino médio
profissionalizante. Contendo no mínimo: os dados da matrícula concomitante e a
procedência do aluno em ano anterior.
13. Permite verificar a existência de alunos em duplicidade no banco de dados e se desejar,
permite a unificação de seus cadastros. Contendo no mínimo: data do agendamento,
e se será utilizado também os critérios de nome e data de nascimento na verificação.
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a) Disponibiliza rotina que gera a relação de alunos da Rede de Ensino com possíveis
duplicidades de cadastros no banco de dados. Serão considerados duplicados
alunos com mesma coincidência fonética do próprio nome e do nome da mãe.
b) Permite regularizar a situação dos alunos que tem duplicidade de cadastro no
banco de dados. Após análise é possível deixar ativo apenas o cadastro que
representa a real situação do aluno. Seus demais cadastros serão eliminados do
banco de dados.
14. Permite proteger os dados dos alunos conforme necessidade da Secretária de
Educação e/ou Ministério Público. Permitindo a visualização dos dados dos alunos
protegidos apenas para os usuários com permissão de acesso. Permite a consulta de
todos os usuários do sistema que pesquisaram o nome do aluno protegido na Rede de
Ensino.
15. Permite consultar os dados inseridos relacionados a matrícula de alunos.

VI.

ENTURMAÇÃO

Compreende o conjunto de funcionalidades para informar qual a turma o aluno irá
frequentar durante o ano letivo matriculado. Observando turno, faixa etária e limite de
vagas oferecidas em cada turma e identificando os alunos que ingressaram após o
início do ano ou semestre letivo.

1. Permite enturmar os alunos matriculados em turmas regulares existentes na Rede de
Ensino. Contendo no mínimo: curso, série, turma e ano para realizar a ação. Informado
no mínimo: curso e ano de referência.
a) Permite pesquisar os alunos para enturmação, de acordo com série/curso
registrados no ato da matrícula.
b) Permite pesquisar o aluno a ser enturmado. Contendo no mínimo o nome e/ou
matrícula ou curso/série informado no ato da matrícula.
c) Permite selecionar um ou mais alunos para enturmação em um único
procedimento.
d) Verifica se o número de estrumações não excedeu a capacidade máxima da turma.
e) Permite verificar se o aluno foi enturmado ou não na turma selecionada.
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f) Permite visualizar as informações da turma na qual está realizando a enturmação.
Como: curso, série, turma, vagas oferecidas, vagas remanescentes, sala, turno,
horário.
2. Permite organizar/liberar organização das turmas regulares existentes na Rede de
Ensino, seja de forma individualizada ou seja por lote. Informando no mínimo: curso e
ano de referência.
a) Permite organizar as turmas regulares por ordem alfabética, ou sexo e ordem
alfabética.
b) Permite organizar as turmas multisseriadas por série e ordem alfabética, ou série,
sexo e ordem alfabética.
c) Permite a reordenação manual dos números de classe dos alunos de uma
determinada turma.
d) Permite organizar todas as turmas de um curso simultaneamente ou
individualmente.
e) Permite o controle de matrículas iniciais e suplementares dos alunos, através do
processo de organização de turmas.
3. Permite enturmar os alunos em turmas diversificadas existentes na Rede de Ensino.
Informando no mínimo: ano de referência, componente curricular e/ou programa
especial, se houver.
a) Permite a enturmação de qualquer aluno pertencente à Rede de Ensino, em turmas
diversificada de uma determinada escola.
b) Permite selecionar um ou mais alunos para enturmação em um único
procedimento.
c) Permite verificar se o número de enturmações não excedeu a capacidade máxima
da turma.
d) Permite verificar se o aluno foi enturmado ou não na turma selecionada.
e) Permite visualizar as informações da turma na qual está realizando a enturmação.
Como: curso, série, turma, vagas oferecidas, vagas remanescentes, sala, turno,
horário.
4. Permite organizar/ liberar organização das turmas diversificadas existentes na Rede de
Ensino. Informado no mínimo: curso e ano de referência.
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a) Permite organizar as turmas diversificadas por ordem alfabética, ou sexo e ordem
alfabética.
b) Permite organizar todas as turmas de um curso simultaneamente ou
individualmente.
c) Permite a reordenação manual dos números de classe dos alunos de uma
determinada turma.
d) Permite o controle de matrículas iniciais e suplementares dos alunos através do
processo de organização de turmas.
5. Permite enturmar os alunos existentes na Rede de Ensino em complementação de
estudos, ou seja, permite que o aluno seja enturmado em mais de uma turma do ensino
regular. Informando no mínimo: curso e ano de referência.
a) Permite dispensar os componentes curriculares já cursados pelo aluno.
b) Permite indicar o motivo da dispensa dos componentes curriculares já cursados.
c) Permite selecionar um ou mais alunos para enturmação em um único
procedimento.
d) Permite verificar se o número de enturmações não excedeu a capacidade máxima
da turma.
e) Permite verificar se o aluno foi enturmado ou não na turma selecionada.
f) Permite visualizar as informações da turma na qual está realizando a enturmação.
Como: curso, série, turma, vagas oferecidas, vagas remanescentes, sala, turno,
horário.
g) Permite o controle de matrículas iniciais e suplementares dos alunos através do
processo de organização de turmas.
6. Permite que se desvincule alunos de suas respectivas turmas. Informando no mínimo:
se é turma regular ou diversificada, curso, série, ano de referência e turma.
a) Permite pesquisar por número de matrícula e nome do aluno.
b) Permite a exclusão de um ou mais alunos em um único procedimento.
c) Permite verificar se o aluno foi excluído ou não na turma selecionada.

Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

27

VII.

ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO

Compreende o conjunto de funcionalidades para agilizar os processos escolares e
principalmente garantir a documentação correta dos alunos, de maneira rápida e
consistente. Controlando toda a vida escolar dos alunos, podendo movimentar,
remanejar, reclassificar e efetuar as transferências instantaneamente.

1. Permite pesquisar alunos da unidade escolar

e alterar seus dados pessoais e de

matrícula. E ainda, detalhar e excluir um aluno, registrar participação em programas
sociais, ocorrências de movimentações e de reclassificação. Contendo no mínimo: ano
de referência, matrícula, nome do aluno, situação (matriculado, transferido,
remanejado, etc.), curso, série e turma.
a) Permite registrar a participação dos alunos em programas sociais, previamente
cadastrados e também a manutenção dos registros. Informando no mínimo: data
de início e data fim da participação.
b) Permite registrar transferência dos alunos da unidade escolar. Informando no
mínimo: motivo, previamente cadastrado, tipo da transferência (interna ou externa)
e data da transferência.


Permite registrar a transferência dos alunos por lote ou individualmente.

c) Permite registrar desistência dos alunos da unidade escolar. Informando no
mínimo: motivo, previamente cadastrado e data da desistência.
d) Permite registrar falecimento dos alunos da unidade escolar. Informando no
mínimo: a data do falecimento.
e) Permite registrar reclassificação dos alunos da unidade escolar. Informando no
mínimo: etapa de ensino, modalidade de ensino, curso de destino, série de destino,
turma de destino e data da reclassificação.
f) Permite criar os parâmetros necessários para realizar a equivalências entre os
cursos e séries da Rede de Ensino. Informando no mínimo: etapa de origem, curso
de origem, série de origem, curso de destino e série de destino.


Permite bloquear e desbloquear as equivalências de curso que não
serão mais utilizadas na Rede de Ensino.
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g) Permite, registrar e remanejar cursos dos alunos da unidade escolar. Informando
no mínimo: modalidade de destino, curso de destino, série de destino, turma de
destino e data do remanejamento.
h) Permite registrar os alunos que realizaram matrícula na Rede de Ensino, mas
nunca compareceram como aluno não frequente. Informando no mínimo a data de
referência.


Permite ativar, posteriormente, a matrícula dos alunos não frequentes.



Permite registrar o período não frequentado pelo aluno.

i) Permite alterar os dados de matrícula e os dados de matrícula dos alunos da
unidade escolar.
j) Permite visualizar os dados de matrícula, dados históricos e os dados cadastrais
dos alunos da unidade escolar.
2. Permite desfazer movimentações de alunos que foram realizadas indevidamente.
Informando no mínimo: ano referência e/ou matrícula, nome do aluno, código da turma
e situação.

VIII.

PARTICIPAÇÃO DE FAMILIARES EM REUNIÃO

Compreende o conjunto de funcionalidades para planejamento, registro e
acompanhamento das reuniões com os familiares.

1. Permite planejar as reuniões de pais e mestres existentes ao longo do ano letivo.
Contendo no mínimo: ano de referência, bimestre, tipo de reunião, descrição, data e
hora prevista e no mínimo uma turma.
a) Permite pesquisar a turma informando curso ou curso/série.
a) Permite planejar uma reunião para uma ou mais turmas.
2. Permite registrar quais os alunos foram representados nas reuniões de pais ao longo
do ano letivo. Contendo no mínimo: data e hora da realização, informações da turma,
número de classe, matrícula, nome do aluno, data de nascimento.
a) Permite gerar uma lista por turma planejada com a relação de alunos para
assinatura dos familiares presentes nas reuniões.
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3. Permite monitorar o planejamento e participação das reuniões existentes ao longo do
ano letivo. Possibilitando pesquisar por Secretaria de Educação ou unidade escolar.
a) Permite monitorar se todas as turmas possuem reuniões agendadas.
b) Permite monitorar o total de participantes nas reuniões assim como o percentual de
participação.

IX.

DIÁRIO DE CLASSE

Compreende o conjunto de funcionalidades para planejar, lançar e monitorar os
conteúdos curriculares ministrados pelo professor. Também permite que o professor
ou outro usuário com permissão realize os apontamentos de frequência e
desempenho diariamente ou bimestralmente, além de observações descritivas dos
alunos, e faça o monitoramento destas informações. Permite que todos os
apontamentos sejam realizados por turma.

1. Permite realizar a dispensa de componente curricular ou de um bimestre letivo.
Contendo no mínimo: ano de referência, matrícula e/ou aluno e/ou turma.
a) Permite, no caso da dispensa de componente curricular, dispensar os alunos
individualmente ou por turma indicando o componente curricular e o motivo da
dispensa, previamente cadastrado.
b) Permite, no caso da dispensa de bimestre letivo, selecionar até três bimestres
indicando o motivo da dispensa, previamente cadastrado.
2. Permite gerar e emitir os Diários de Classe, de frequência e de avaliações, para as
turmas regulares e diversificadas organizadas da unidade escolar. Contendo no
mínimo: o tipo de turma (diversificada ou regular), ano de referência e turma.
a) Permite selecionar o tipo de diário (diário de frequência ou diário de avaliações),
componente curricular e bimestre do diário que será gerado.
b) Permite informar no caso das turmas regulares o curso e série para facilitar a
pesquisa da turma.
3. Permite registrar os apontamentos de desempenho e faltas bimestralmente para as
turmas regulares.

Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

30

a) Permite realizar o apontamento das avaliações para as turmas globalizadas por
nota, ou seja, turmas regulares com forma de avaliação igual a nota e que um
professor ministra todos ou a maioria dos componentes curriculares. Contendo no
mínimo: ano de referência, curso, turma, bimestre e componente curricular.


Permite replicar as notas para todos os alunos da turma.



Permite informar que o aluno não compareceu. Para os casos dos
alunos que não possuem nota no bimestre e que não será considerado
como pendência.

b) Permite realizar o apontamento das faltas para as turmas globalizadas, ou seja,
turmas regulares que um professor ministra todos ou a maioria dos componentes
curriculares. Contendo no mínimo: curso ano referência, turma e bimestre.


Permite apontar o número de faltas justificadas e não justificadas para
cada aluno.



Permite replicar as faltas justificadas e não justificadas para todos os
alunos.



Permite apontar as faltas nos bimestres anteriores, para aqueles alunos
que ingressaram na Rede de Ensino depois da conclusão dos
apontamentos de algum bimestre.

c) Permite realizar o apontamento das faltas e avaliações para as turmas por nota e
por componente curricular, ou seja, aquelas turmas regulares com forma de
avaliação igual a nota e que vários professores, e cada um ministra um componente
curricular. Contendo no mínimo: ano de referência, curso, turma, bimestre e
componente curricular.


Permite replicar as notas e as faltas justificadas e não justificadas para
todos os alunos da turma.



Permite informar que o aluno não compareceu. Para os casos dos
alunos que não possuem nota no bimestre e que não seja considerado
como pendência.



Permite apontar as faltas nos bimestres anteriores, para aqueles alunos
que ingressaram na Rede de Ensino depois da conclusão dos
apontamentos de algum bimestre.
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d) Permite cadastrar, planejar, apontar e consultar os conteúdos curriculares que
devem ser ministrados para cada componente curricular/bimestre dos
cursos/séries. Contendo no mínimo: etapa, modalidade, curso e série.


Permite informar campo/eixo, conteúdo, expectativa de aprendizagem,
conteúdo de análise linguística e expectativa de aprendizagem de
análise linguística a partir de informações pré-definidas.



Permite informar quais componentes curriculares terão apontamento de
conteúdo curricular. Indicando também qual possui apontamento de
análise linguística e expectativa de aprendizagem de análise linguística.



Permite informar os conteúdos que serão ministrados no bimestre
indicando: campo/eixo, conteúdo e conteúdo de análise linguística, se
houver.



Permite consultar os conteúdos curriculares ministrados.



Permite exibir a matriz de conteúdos curriculares para o curso/ série/
bimestre e componente curricular indicado.



Permite visualizar as expectativas de aprendizagem do conteúdo
curricular selecionado e a expectativa de aprendizagem da análise
linguística da análise linguística selecionada.

4. Permite realizar os apontamentos diariamente para as turmas regulares.
a) Permite realizar o apontamento de frequência diariamente para as turmas
regulares. Contendo no mínimo: ano de referência, curso, turma, dia e componente
curricular.


Permite realizar o apontamento com base no quadro de horário da
turma.



Permite apontar o número de faltas justificadas e não justificadas para
cada aluno.



Permite informar o motivo para as faltas justificadas.

b) Permite cadastrar, planejar, apontar e consultar os conteúdos curriculares que
devem ser ministrados para cada componente curricular/bimestre dos
cursos/séries. Contendo no mínimo: etapa, modalidade, curso e série.
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Permite informar campo/eixo, conteúdo, expectativa de aprendizagem,
conteúdo de análise linguística e expectativa de aprendizagem de
análise linguística a partir de informações pré-definidas.



Permite informar quais componentes curriculares terão apontamento de
conteúdo curricular. Indicando também qual possui apontamento de
análise linguística e expectativa de aprendizagem de análise linguística.



Permite informar os conteúdos que serão ministrados no bimestre
indicando: campo/eixo, conteúdo e conteúdo de análise linguística, se
houver.



Permite apontar dos conteúdos ministrados em cada situação didática,
indicando as atividades e recursos utilizados.



Permite visualizar as expectativas de aprendizagem do conteúdo
curricular selecionado e a expectativa de aprendizagem da análise
linguística da análise linguística selecionada.



Permite identificação do número de aulas planejadas e do número de
aulas ministradas em cada componente curricular.



Permite consultar os conteúdos curriculares ministrados e os conteúdos
trabalhados por aula.



Permite exibir a matriz de conteúdos curriculares para o curso/ série/
bimestre e componente curricular indicada.

5. Permite apontamento das atividades avaliativas que compõem cada período de
apontamento tanto para as turmas com apontamentos bimestrais como para as turmas
com apontamentos diários. Contendo no mínimo: ano referência e turma.
6. Permite realizar o apontamento das faltas para as turmas diversificadas, ou seja,
aquelas turmas que atendem a projetos (exemplo: mais educação) e oficinas da Rede
de Ensino. Conteúdo curricular: ano referência, turma e bimestre.


Permite pesquisar por área e atividade complementar.



Permite apontar o número de faltas justificadas e não justificadas para
cada aluno.



Permite replicar as faltas justificadas e não justificadas para todos os
alunos.
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7. Permite realizar o apontamento para as turmas com modelos, previamente
cadastrados, sobre avaliação descritiva indicadas para a série. O apontamento é
realizado por componente curricular ou por área de conhecimento. Informando no
mínimo: ano referência, curso, turma e apontamento.
8. Permite cálculo do resultado final e geração automática do parecer conclusivo dos
alunos ao final do período letivo, observando as nomenclaturas definidas pelo usuário.
9. Permite o registro do parecer conclusivo para os alunos ao final do período letivo
observando as nomenclaturas definidas pelo usuário.
a) Permite informar os saltos realizados pelos alunos das turmas de correção de fluxo.
10. Permite registrar o apontamento de desempenho dos componentes curriculares dos
alunos em progressão parcial.
11. Permite visualizar ficha de informações de cada aluno, com foto.
12. Permite a realização e aprovação do planejamento bimestral das aulas de um
componente curricular.
13. Permite visualizar o relatório de pendências por unidade escolar.. Indicando se a
frequência, apontamento de desempenho, conteúdos curriculares e as aprovações do
planejamento bimestral estão concluídas ou pendentes. Especificando por bimestre e
turma/ componente curricular.
14. Permite a impressão do diário de classe com todos os apontamentos realizados no
período letivo mesmo que ele esteja encerrado.

X.

DIÁRIO DE CLASSE MÓVEL

Compreende o conjunto de funcionalidades em um aplicativo móvel para permitir que
o professor realize os apontamentos de desempenho, frequência e conteúdos
curriculares ministrados. O apontamento de desempenho é parametrizado por
bimestre ou por atividade e permite o lançamento das observações descritivas dos
alunos. O apontamento de frequência é parametrizado por bimestre ou diário assim
como o de conteúdos curriculares ministrados. O aplicativo não necessita de acesso
à internet para o apontamento.
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1. Disponibiliza plataforma que permita o acesso ao sistema por meio de tablets ou
smartphones.
2. Permite trabalhar de modo off-line com suporte mínimo para:
a) Dispositivos Android: Android versão 4.1 ou superior;
b) Dispositivos Apple: iOS 8 ou superior;
c) Computadores Windows: Windows 7 ou superior, mínimo de 2GB de RAM e 5GB
de espaço em disco livre, teclado, mouse e monitor com resolução mínima de
1024x768.
3. Disponibiliza recurso para que os apontamentos realizados em modo off-line possam
ser posteriormente sincronizados ao sistema online.
4. Permite registrar os apontamentos de desempenho e faltas bimestralmente para as
turmas regulares.
a) Permite realizar o apontamento das avaliações para as turmas por nota e
globalizadas, ou seja, aquelas turmas regulares com forma de avaliação igual a
nota e que um professor ministra todos ou a maioria dos componentes curriculares.


Permite informar que o aluno não compareceu. Para os casos dos
alunos que não possuem nota no bimestre e que não seja considerado
como pendência.

b) Permite realizar o apontamento das faltas para as turmas globalizadas, ou seja,
turmas regulares que um professor ministra todos ou a maioria dos componentes
curriculares.


Permite apontar o número de faltas justificadas e não justificadas para
cada aluno.

c) Permite realizar o apontamento das faltas e avaliações para as turmas por nota e
por componente curricular, ou seja, aquelas turmas regulares com forma de
avaliação igual a nota e que vários professores e cada um ministra um ou mais
componentes curriculares.


Permite informar que o aluno não compareceu. Para os casos dos
alunos que não possuem nota no bimestre e que não seja considerado
como pendência.
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d) Permite apontar e consultar os conteúdos curriculares que devem ser ministrados
para cada componente curricular/bimestre dos cursos/séries.


Permite consultar os conteúdos curriculares ministrados.



Permite exibir a matriz de conteúdos curriculares para o curso/ série/
bimestre e componente curricular indicado.



Permite visualizar as expectativas de aprendizagem do conteúdo
curricular selecionado e a expectativa de aprendizagem da análise
linguística da análise linguística selecionada.

5. Permite realizar os apontamentos diariamente para as turmas regulares.
e) Permite realizar o apontamento de frequência diariamente para as turmas
regulares.


Permite realizar o apontamento com base no quadro de horário da
turma.



Permite apontar o número de faltas justificadas e não justificadas para
cada aluno.



Permite informar o motivo para as faltas justificadas.

f) Permite apontar e consultar os conteúdos curriculares que devem ser ministrados
para cada componente curricular/bimestre dos cursos/séries.


Permite apontar dos conteúdos ministrados em cada situação didática,
indicando as atividades e recursos utilizados.



Permite visualizar as expectativas de aprendizagem do conteúdo
curricular selecionado e a expectativa de aprendizagem da análise
linguística da análise linguística selecionada.



Permite identificação do número de aulas planejadas e do número de
aulas ministradas em cada componente curricular.



Permite consultar os conteúdos curriculares ministrados e os conteúdos
trabalhados por aula.



Permite exibir a matriz de conteúdos curriculares para o curso/ série/
bimestre e componente curricular indicado.
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6. Permite apontamento das atividades avaliativas que compõem cada período de
apontamento tanto para as turmas com apontamentos bimestrais como para as turmas
com apontamentos diários.
7. Permite realizar o apontamento para as turmas com modelos, previamente
cadastrados, sobre avaliação descritiva indicadas para a série. O apontamento é
realizado por componente curricular ou por área de conhecimento.
8. Permite a realização e aprovação do planejamento bimestral das aulas de um
componente curricular.
9. Permite que o professor visualize a ficha de informações de cada aluno, das turmas
que é responsável.

XI.

DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO

Compreende o conjunto de funcionalidades para agilizar os processos escolares e
principalmente garantir a documentação correta dos alunos, de maneira rápida e
consistente. Deve, portanto, gerar toda a documentação escolar do aluno, tal como:
documentos pré-definidos (declaração de escolaridade, frequência, etc.), ficha
individual, boletim e histórico escolar.

1. Permite configurar os documentos oficiais da Rede de Ensino. Podendo informar, no
mínimo, duas logos (uma na direita e outra na esquerda).
a) Permite informar quais os documentos utilizarão logo.
b) Permite configurar o título, as fundamentações teóricas e os cabeçalhos do histórico
escolar.
2. Permite o cadastro de modelos de documentos que serão utilizados e emitidos para os
alunos, servidores e Unidades escolares da Rede de Ensino.
a) Permite informar se o modelo cadastrado usará logo ou não.
b) Permite configurar o cabeçalho, corpo do documento e rodapé. Possibilitando a
edição conforme necessidade da Rede de Ensino.
c) Permite utilizar variáveis para a elaboração dos documentos.
d) Permite elaborar agrupamentos para organizar os documentos.
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3. Permite gerar as avaliações descritivas dos alunos. Contendo no mínimo: ano de
referência e apontamento, mas possibilitando pesquisa por aluno ou por turma.
a) Permite gerar avaliação descritiva para os anos anteriores do aluno.
b) Permite gerar, automaticamente, as avaliações descritivas utilizando como base as
informações já inseridas.
4. Permite gerar boletim escolar dos alunos. Contendo no mínimo: ano de referência, mas
possibilitando pesquisa por aluno, matrícula e/ou turma.
a) Permite gerar boletim escolar para os anos anteriores do aluno.
b) Permite gerar automaticamente o boletim escolar utilizando como base as
informações já inseridas.
5. Permite gerar ficha individual dos alunos. Contendo no mínimo: ano de referência, mas
possibilitando pesquisa por aluno, matrícula e/ou turma.
a) Permite gerar ficha individual para os anos anteriores do aluno.
b) Permite gerar automaticamente as fichas individuais utilizando como base as
informações já inseridas.
6. Permite gerar histórico escolar dos alunos. Contendo no mínimo: nome do aluno e
matrícula.
a) Permite o cadastro das informações do histórico escolar para os alunos
matriculados na Rede de Ensino dos períodos letivos anteriores a matrícula.
b) Permite gerar automaticamente os históricos escolares, a partir do processo de
enceramento do período.

XII.

QUADRO DE CARGOS E VAGAS

Compreende o conjunto de funcionalidades para registrar os cargos existentes na
Rede de Ensino, bem como a criação de quadro de cargos e vagas para cada Unidade
Funcional. O quadro de cargos e vagas é utilizado para controlar a lotação dos
servidores nas Unidades Funcionais.

1. Permite registrar dos cargos existentes na Rede de Ensino, mesmo aqueles não
controlados, bem como a criação de quadro de cargos e vagas para cada unidade
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funcional. O quadro de cargos e vagas é utilizado para controlar a lotação dos
servidores nas unidades funcionais.
a) Permite cadastrar e controlar todos os cargos existentes na Rede de Ensino
incluindo os extintos na vacância e os, não controlados no quadro de cargos.
Contendo no mínimo: descrição, área de atuação, se exige alguma atividade
específica, se é controlado pelo cargo, se é docente, se é motorista, jornada e a
forma de provimentos.


Permite incluir as regras do cargo, caso seja necessário.



Permite que a jornada e as áreas de atuação sejam previamente
cadastradas.



Permite bloquear e desbloquear os cargos cadastrados que não estão
ativos na Rede de Ensino.



Permite extinguir e desfazer extinção dos cargos.



Permite o desligamento do cargo base do servidor liberando a vaga para
o cargo no quadro de cargos da respectiva unidade funcional de lotação.



Permite manter o registro do histórico dos cargos ocupados pelo servidor
na Rede de Ensino.



Permite cadastrar mais de um cargo base para o servidor observando a
disponibilidade de vagas e o limite de carga horária da instituição.

a) Permite o cálculo das vagas para os cargos das unidades funcionais, através de
regras definidas pelo usuário.


Disponibiliza rotina que gera a necessidade de servidores, para os
cargos em cada unidade funcional sendo observando as regras
associadas a cada cargo bem como os ajustes de vagas cadastrados
para as unidades.



Permite cadastrar regras auxiliares para o cálculo de vagas dos
servidores.



Permite elaborar regras genéricas inicialmente e que logo depois
possam ser associadas a um ou mais cargos.

b) Permite cadastrar o quadro dos cargos de cada unidade funcional. As vagas devem
ser criadas de acordo com o número de vagas adicionadas na lei, informado para
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cada cargo do quadro. Somente após a consolidação do quadro do cargo, as vagas
devem ser efetivamente disponibilizadas para a ocupação. Contendo no mínimo:
número da lei, data de publicação e referência, unidade e os cargos contendo o
número de vagas e se esse número é para adicionar ou remover da unidade
escolar.

XIII.

INGRESSO DO SERVIDOR

Compreende o conjunto de funcionalidades para registrar os dados cadastrais e
funcionais do novo servidor da Rede de Ensino. No ato do registro informa-se a
unidade funcional onde o servidor será lotado ou onde exercerá suas atividades. O
sistema então verificará de forma automática no quadro de cargos e vagas da unidade
funcional a disponibilidade de vagas para o cargo, efetivando com sucesso ou
rejeitando conforme a disponibilidade de vaga.

1. Permite registrar os dados cadastrais e funcionais do novo servidor da Rede de Ensino.
No ato do registro informa-se a unidade funcional onde o servidor será lotado ou onde
exercerá suas atividades. Verificando de forma automática no quadro de cargos e
vagas da unidade funcional a disponibilidade de vagas para o cargo, efetivando com
sucesso ou rejeitando conforme a disponibilidade de vaga. Contendo no mínimo: dados
cadastrais do servidor, documentos, cargo, endereço completo (avenida/rua, número,
bairro, município, unidade da federação e CEP) e informações gerais (Número de
material escolar, se possui deficiência, etc.)
a) Permite indicar a empresa, previamente definida e responsável pelo servidor
terceirizado.
b) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
c) Permite incluir novos cargos bases aos servidores. Contendo no mínimo: cargo,
situação funcional, data da nomeação, início de exercício e posse, se é por um
período determinado, ato de início, tipo de ato, motivo da lotação e a jornada.


Permite que os atos, tipos de atos, jornada e o motivo de lotação sejam
previamente cadastrados.
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d) Permite visualizar os cargos abertos e fechados ou somente os cargos abertos do
servidor.
e) Permite cadastrar histórico de cargos dos servidores.
f) Permite o desligamento do cargo base do servidor liberando a vaga para o cargo
no quadro de cargos da respectiva unidade funcional de lotação.

XIV.

ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR

Compreende o conjunto de funcionalidades para registrar e acompanhar a vida
profissional

dos

servidores

incluindo

movimentações,

histórico

profissional,

afastamentos, formações, entre outros. Compreende, também os recursos para
atualização dos dados cadastrais dos servidores e emissão de documentos. Para os
professores, também é possível realizar o registro e acompanhamento da frequência.

1. Permite registrar e o acompanhamento da vida profissional dos servidores incluindo
movimentações, histórico profissional, afastamentos, formações, entre outros.
Compreende também recursos para atualização dos dados cadastrais dos servidores
e emissão de documentos. Para os professores também é possível realizar o registro
e acompanhamento da frequência.
a) Permite cadastrar os cursos e habilitações dos servidores, registrando ainda as
respectivas pontuações para efeito de classificação para Concurso de Remoção.
Contendo no mínimo: tipo de curso e descrição.


Permite informar o nível, data de conclusão e carga horária do curso
realizado pelo servidor.

b) Permite aos servidores a escolha de opções de jornadas de trabalho diferentes da
jornada base do cargo.


Disponibiliza rotina que gera automaticamente a jornada inicial no ano
de referência selecionado.

c) Permite cadastrar as movimentações dos servidores. Verificando se o somatório da
carga horária do servidor, decorrente de movimentações, excedeu ao limite
estabelecido para a Unidade.
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Permite cadastrar os laudos médicos e o histórico dos laudos médicos
do servidor. Contendo no mínimo: cargo, tipo de laudo médico (Laudo
médico temporário, Laudo médico definitivo ou Laudo médico de
trabalho), o ato histórico, data início e local de serviço. Permitindo
também realizar o fechamento ou a exclusão do fechamento caso seja
necessário.



Permite cadastrar as funções e o histórico das funções do servidor.
Contendo no mínimo: cargo, função, data de início e fim, ato histórico,
se é por período fechado e o local de serviço. Permitindo também
realizar o fechamento ou a exclusão do fechamento caso seja
necessário.



Permite cadastrar as atividades e do histórico das atividades do servidor.
Contendo no mínimo: cargo, atividade, Data de início e local de serviço.



Permite cadastrar o histórico das lotações do servidor e também
alteração dos dados da lotação. Contendo no mínimo: local de lotação,
motivo, data de início e fim da lotação. Permitindo também realizar a
remoção da lotação do servidor, ou seja, trocar a lotação de um servidor
da Rede de Ensino.



Permite cadastrar os cargos sobrepostos e o histórico dos cargos
sobrepostos do servidor. Contendo no mínimo: cargo, situação
funcional, jornada, data início e fim, ato, data de publicação, tipo ato,
número do ato, ano do ato, se é por período fechado e local de serviço.



Permite cadastrar os históricos de atos do servidor, referente a direitos,
benefícios e penalidades. Permite também gerenciar os atos do servidor,
desde que tenham sido incluídos através desta funcionalidade. Registra
automaticamente os atos relativos a cargo base, cargo sobreposto,
laudo médico, função e lotação dos servidores.

d) Disponibiliza rotina de importação dos servidores do sistema de RH da Rede de
Ensino.
e) Permite emitir os documentos com formatos pré-cadastrados para os servidores.
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2. Compreende o conjunto de funcionalidades para lançar o número de faltas dos
professores e/ou servidores, monitorar as faltas mensais dos servidores,
consultar e monitorar as reposições de aulas no caso de falta dos professores.
a) Permite lançar as ausências diárias com as indicações dos motivos, para
os professores das Unidades Escolares. Contendo no mínimo: ano de
referência, data e turno.


Permite a pesquisa do professor por registro funcional, nome do
servidor, matrícula do cargo e situação funcional.



Permite apresentar as aulas das turmas que o professor ministra no dia
e turno selecionado.



Permite informar motivo de ausência dos professores, previamente
cadastrada, se houver.



Permite informar se na ausência do professor, a aula foi dada ou reposta,
assim como o dia, horário e professor da reposição.



Permite replicar as faltas e motivos para as demais aulas do dia.



Permite alterar o dia do lançamento da frequência sem a necessidade
de pesquisar o professor novamente.



Permite registrar e consultar os apontamentos de frequência diária
concluídos dos professores.

b) Permite escolher como cada unidade escolar realizará o apontamento de
faltas aos professores. Se serão realizadas mensalmente ou diariamente.
c) Permite lançar e visualizar o número de faltas no mês dos servidores. Sejam
eles professores ou outros cargos. Contendo no mínimo: ano de referência,
mês e cargo (professor ou outros cargos).


Permite a pesquisa do servidor por registro funcional, nome do servidor
ou matrícula do cargo.



Permite informar o número de faltas que foram justificadas e não
justificadas no mês selecionado.



Permite visualizar o total de faltas (justificadas e não justificadas) no mês
selecionado dos professores com apontamento diário ou mensal.
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Permite visualizar o total de faltas (justificadas e não justificadas) no mês
selecionado dos outros cargos com apontamento mensal.

d) Permite registrar as reposições de aulas oriundas da ausência dos
professores da turma. Contendo no mínimo: ano de referência, data, curso
e série.


Permite informar se na ausência do professor, a aula foi dada ou reposta,
assim como o dia, horário e professor da reposição.



Permite visualizar as informações da turma que está sendo realizada a
reposição de aulas.



XV.

Permite pesquisar por turmas da unidade escolar.

ATRIBUIÇÃO DE AULAS

Compreende o conjunto de funcionalidades que permite a atribuição de aulas aos
professores das escolas. A atribuição pode ser na modalidade de regência de classe
ou por componente curricular. A carga horária atribuída a cada professor estará
limitada à carga horária de sua respectiva jornada de trabalho, embora, se necessário,
possam ser atribuídas aulas em regime de jornada extra. É disponibilizada uma
funcionalidade que permite a classificação dos professores para efeito de atribuição
de aulas. Compreende, ainda, recurso para criação dos quadros de horários das
turmas regulares, possibilitando, inclusive, a verificação de conflito de horários de
professores entre turmas de toda a Rede de Ensino.

1. Permite realizar a atribuição de aulas aos professores das escolas. A atribuição pode
ser na modalidade de regência de classe ou por componente curricular. A carga horária
atribuída a cada professor estará limitada à carga horária de sua respectiva jornada de
trabalho, embora, se necessário, possam ser atribuídas aulas em regime de jornada
extra. É disponibilizada uma funcionalidade que permite a classificação dos professores
para efeito de atribuição de aulas. Compreende ainda recurso para criação dos quadros
de horários das turmas regulares, possibilitando inclusive a verificação de conflito de
horários de professores entre turmas de toda a Rede de Ensino.
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2. Permite consultar e alterar os locais de atribuição de aulas dos professores gerados
previamente pelo processo de geração de local de atribuição.
a) Disponibiliza rotina que gera os locais para atribuição de aulas aos professores no
ano/semestre. Este disponibiliza as turmas/ componente curriculares que cada
professor pode ministrar na unidade em que está lotado.
3. Permite definir as regras para pontuação de professores visando classificação para
atribuição de aulas.
4. Permite classificar os professores, para efeito de atribuição de aulas, através de regras
definidas pelo usuário.
5. Disponibiliza rotina que processa a importação dos tempos de carreira e magistério dos
professores para efeito de classificação no processo de atribuição de aulas. A partir dos
tempos importados e demais tempos especificados nas regras de pontuação devem
ser calculadas as pontuações dos professores.
6. Permite atribuir aulas de turmas regulares e diversificadas aos professores, observando
o limite de carga horária de suas respectivas jornadas. Contendo no mínimo: ano de
referência, se a atribuição será para regência ou componente, curso, série e
componente curricular.
a) Permite identificar quando o professor atribuído é titular ou substituto.
b) Disponibiliza seleção apenas os professores que têm local de atribuição na unidade
escolar e apresentados em ordem decrescente de classificação.
c) Permite atribuir aulas aos professores observando os limites de carga horária das
jornadas de trabalho selecionadas.
d) Permite associar as aulas aos professores as turmas de regência de classe ou os
componentes curriculares das turmas, de acordo com a carga horária da matriz
curricular cadastrada.
7. Permite consultar as aulas atribuídas aos professores da escola bem como
disponibilizar aulas já atribuídas e incluir os motivos para não atribuição da jornada
completa.
a) Permite visualizar as aulas atribuídas ao professor na Rede de Ensino, ou seja, em
todas as escolas que ele leciona.
b) Permite disponibilizar aulas de professores titulares, de forma temporária ou
definitiva, para atribuição a outro professor em substituição. Permitindo também o
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agendamento de disponibilização e uma rotina de retorno das aulas
disponibilizadas.
c) Permite registrar e controlar os motivos para a não atribuição de aulas aos
professores.

XVI.

QUADRO DE HORÁRIO

Compreende o conjunto de funcionalidades para organizar os horários das aulas de
turmas regulares, identificando as pendências de atribuições e alocações de aulas,
bem como os conflitos de horários dos professores. Possibilitar a emissão, publicação
e divulgação dos quadros de horário para os usuários do Portal Educacional, inclusive
através do perfil associado ao login.

1. Permite visualizar os quadros de horários publicados das turmas da Rede de Ensino
no Portal Educacional.
2. Permite visualizar os quadros de horários publicados das turmas associadas ao perfil
de cada usuário, ou seja, um educador visualizará os quadros de horário das turmas
que ele ministra aula, um aluno verá o quadro de horário da turma que ele está
enturmado, etc.
3. Os horários das aulas e intervalos são informados automaticamente, a partir do
cadastro do turno. No entanto, permite realizar a modificação pontualmente, se
necessário.
4. Permite a realização do quadro de horários baseado nos componentes curriculares e
na carga horária informada na matriz curricular.
5. Permite alterar o quadro de horário a qualquer instante.
6. Permite a impressão dos quadros de horários das turmas.
7. Permite visualizar as pendências existentes no quadro, como por exemplo: professores
sem aula atribuída ou professores com conflito de horário.
8. Permite homologar quadro de horário e armazenar os históricos dos quadros de
horários das turmas.
a) Permite excluir os registros de apontamento diário, se houver alteração do quadro
homologado para período apontado.
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XVII.

CONCURSO DE REMOÇÃO

Compreende o conjunto de funcionalidades para permitir o cadastro e execução dos
concursos de remoção realizados na Rede de Ensino, bem como os parâmetros e
regras que o regem. Assim como a mudança da lotação do cargo do Professor de um
para outro estabelecimento de ensino, desde que exista vaga no estabelecimento
pretendido.

1. Permite cadastrar os concursos de remoção existentes na Rede de Ensino. Contendo
no mínimo: ano de referência, descrição, ato, motivo de lotação, data da lotação, se vai
habilitar ou não opções de escolas, se a vaga ofertada é livre e/ou em substituição e o
número mínimo e máximo de opções de unidades, se houver.
a) Permite informar o período da vaga para os contemplados no concurso.
b) Permite calcular a pontuação de tempo de serviço e títulos dos professores que já
participaram de concursos de remoção anteriores.
c) Permite atribuir a pontuação de cada título cadastrado no sistema.
d) Permite informar as combinações de situação funcional, cargo e jornada que terão
prioridade.
e) Permite realizar a equivalência dos cargos cadastrados no concurso de remoção.
f) Permite o cadastro do quadro de cargos e vagas disponíveis para cada unidade
funcional da Rede de Ensino, discriminando o perfil das vagas, tais como jornada e
componente curricular.
2. Permite cadastrar os servidores para o concurso de remoção. Contendo no mínimo:
pontos de tempo de serviço, pontos de títulos e o número de filhos.
a) Permite indicar as opções de unidades dos servidores participantes do concurso de
remoção.
b) Recupera os dados pessoais e funcionais dos servidores.
c) Permite, no ato da inscrição, registrar opções com os perfis das vagas e escolas
pretendidas pelos professores, em ordem decrescente de prioridade.
d) Permite a identificação de professores com cargo base fechado ou que tenham
mais de um cargo base aberto.
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3. Permite classificar os professores inscritos no concurso, gerando a lista de classificação
para publicação, em planilha eletrônica.
4. Permite recalcular as pontuações e a classificação dos servidores.
5. Permite executar o processo de remoção dos professores, observando as prioridades
de situações funcionais e cargos, definidos para o respectivo concurso, e as prioridades
das opções de vagas e escolas definidas pelos professores.
a) Permite executar o processo de remoção tratando tanto das vagas disponíveis em
cada escola, quanto das vagas liberadas durante o processo, observadas as
prioridades estabelecidas para o concurso e pelos professores.
b) Permite efetivar a remoção dos professores e a atualização dos quadros de cargos
e vagas das unidades funcionais envolvidas, ao se encerrar o concurso.
6. Permite executar um processo para desfazer as remoções do concurso, caso seja
necessário.
7. Permite gerar lista de professores removidos para publicação, em planilha eletrônica.

XVIII.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Compreende o conjunto de funcionalidades visando a gestão da alimentação escolar
na rede de ensino. Contempla os processos de elaboração e execução dos cardápios,
geração de remessas às escolas e anexos, o controle de compras, empenhos e
estoque dos itens de consumo.

1. Permite configurar as escolas para efeito de atribuição de cardápios e cálculo das
remessas:
a) Permite informar o tipo de escola, previamente cadastrado.
b) Permite informar o percentual de consumo.
c) Permite informar o tipo de fornecimento da alimentação escolar
d) Permite informar o nutricionista que realiza o acompanhamento da unidade.
Informando no mínimo: os dados do servidor e a data de início.


Permite informar o CRN do nutricionista.



Permite informar a data de término do nutricionista.
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Permite ter o histórico dos nutricionistas que acompanharam a escola.

2. Permite cadastrar os fornecedores que atendem à Secretaria de Educação. Contendo
no mínimo: razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço completo.
a) Permite informar a inscrição estadual.
b) Permite informar o endereço eletrônico do fornecedor.
c) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos Correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
d) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
e) Permite bloquear e desbloquear os fornecedores.
3. Permite cadastrar os fornecedores regionais que atendem às escolas. Contendo no
mínimo: razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço completo.
a) Permite informar a inscrição estadual.
b) Permite informar o endereço eletrônico do fornecedor.
c) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos Correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
d) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
e) Permite bloquear e desbloquear os fornecedores regionais.
4. Permite cadastrar os itens de consumo. Contendo no mínimo: descrição, grupo de item
de consumo, se é perecível, se é um item de compra direta, unidade de medida de
estoque e preço unitário.
a) Permite selecionar o grupo de item de consumo, previamente cadastrado.
b) Exibe a unidade de medida do cardápio.
c) Permite informar o percentual de consumo.
d) Permite informar o percentual de adicional de compra para o item.
e) Permite informar a embalagem para distribuição e sua capacidade.
f) Permite informar o código e-fisco.
g) Permite informar a fonte de informação nutricional.
h) Permite informar o nutriente do item de consumo e sua quantidade, sem limite
máximo de nutrientes.
5. Permite cadastrar a preparação. Contendo no mínimo: descrição, ingredientes (itens
de consumo) e suas quantidades.
a) Permite informar o modo de preparo.
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b) Permite informar os itens de consumo necessários para o prato, previamente
cadastrados, sem limite máximo de itens de consumo.
c) Permite informar, para cada item de consumo, também a quantidade
correspondente em medida caseira, previamente cadastrada.
d) Permite criar uma preparação a partir da cópia dos ingredientes de outra
preparação análoga.
e) Exibe o custo da preparação tendo como base os itens de consumo utilizados.
f) Exibe a informação nutricional da preparação a partir dos itens de consumo
utilizados.
g) Permite a homologação da preparação para utilização em telas posteriores.
h) Não permite a alteração de preparação que já esteja referenciada em outra tela.
6. Permite cadastrar as refeições. Contendo no mínimo: descrição, tipo de refeição, item
de consumo e/ ou preparação e quantidade.
a) Permite selecionar o tipo de refeição, previamente cadastrada.
b) Permite informar os alimentos complementares à preparação ou ao item de
consumo da refeição.
c) Permite informar os materiais de consumo e quantidades necessárias para a servir
a refeição, previamente cadastrados.
d) Permite criar uma refeição a partir da cópia de outra refeição análoga.
e) Não permite a alteração de refeição que já esteja referenciada em outra tela.
f) Exibe as informações nutricionais da refeição a partir dos itens de consumo e
preparação utilizados.
g) Exibe os custos da refeição a partir dos itens de consumo e preparação utilizados.
7. Permite cadastrar os públicos-alvo para os cardápios. Contendo no mínimo: sigla,
descrição e a etapa de ensino/ modalidade de ensino/ curso/ série ou programa.
a) Permite adicionar a etapa de ensino como público-alvo, previamente cadastrada.
b) Permite adicionar a modalidade de ensino como público-alvo, previamente
cadastrada.
c) Permite incluir o curso como público-alvo, previamente cadastrado.
d) Permite incluir a série como público-alvo, previamente cadastrada.
e) Permite bloquear e desbloquear o público-alvo.
f) Não permite excluir um público-alvo já vinculado a algum cardápio.
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g) Não permite vincular uma etapa de ensino/ modalidade de ensino/ curso/ série ou
programa que já esteja cadastrado em outro público-alvo.
8. Permite cadastrar a meta de atendimento nutricional. Contendo no mínimo: sigla,
descrição, percentual das necessidades nutricionais diárias, nutriente e valor diário.
a) Permite selecionar o nutriente, previamente cadastrado.
b) Permite bloquear e desbloquear a meta.
9. Permite cadastrar o cardápio. Contendo no mínimo: sigla, descrição, público-alvo,
turno, regional de ensino, tipo de cardápio e as refeições para cada dia da semana.
a) Permite selecionar o público-alvo, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o turno, previamente cadastrado.
c) Permite selecionar a regional de ensino, previamente cadastrada.
d) Permite selecionar uma ou mais escolas, a partir da seleção da regional, para
cardápio do tipo Específico da escola.
e) Permite selecionar a restrição alimentar, previamente cadastrada, para cardápio do
tipo Dieta especial.
f) Permite selecionar a meta de atendimento, previamente cadastrada.
g) Permite selecionar o tipo de refeição, previamente cadastrada, para cada dia da
semana.
h) Permite selecionar a refeição, previamente cadastrada, para cada dia da semana.
i) Exibe a preparação e os itens de consumo da refeição selecionada para o dia da
semana.
j) Permite cadastrar mais de um ciclo/ semana.
k) Permite cadastrar mais de um tipo de refeição/ refeição diferente por dia.
l) Permite criar um cardápio a partir da cópia de outro cardápio análogo.
m) Exibe numérica e graficamente o atendimento da necessidade diária total dos
nutrientes do cardápio a partir da seleção da meta.
n) Permite homologar o cardápio com data de início de vigência do dia corrente ou
data futura.
o) Permite alterações/homologações de um mesmo cardápio mantendo o histórico
das versões executadas em cada período de vigência.
p) Permite encerrar a homologação do cardápio.
q) Permite excluir a homologação do cardápio.
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r) Permite bloquear e desbloquear o cardápio.
s) Permite comparar o valor nutricional dos nutrientes do cardápio com a meta
nutricional estabelecida para o mesmo.
t) Não permite mais de um cardápio do tipo de cardápio Padrão para o mesmo
público-alvo, turno e gerência regional.
u) Não permite mais de um cardápio do tipo de cardápio Específico da escola para o
mesmo público-alvo, turno e escola.
v) Não permite mais de um cardápio do tipo de cardápio Dieta especial para o mesmo
público-alvo, turno, gerência regional e conjunto de restrições alimentares.
10. Permite registrar a execução do cardápio na escola, ou seja, o número de refeições
diárias servidas aos alunos. Contendo no mínimo: período de execução, público-alvo,
turno, se é dieta especial, cardápio e número de refeições diárias servidas.
a) Permite selecionar o público-alvo, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o turno, previamente cadastrado.
c) Permite selecionar o cardápio, previamente cadastrado, e de acordo com a
informação de Dieta especial.
d) Permite cadastrar ocorrências durante a execução do cardápio.
e) Permite selecionar a ocorrência, previamente cadastrada.
f) Permite selecionar o motivo da ocorrência, previamente cadastrado.
11. Permite planejar a remessa de produtos necessários para a execução dos cardápios
nas escolas. Contendo no mínimo: descrição, período de atendimento, período de
entrega previsto e escola.
a) Calcula, em função dos públicos-alvo dos cardápios homologados, a quantidade
de itens de consumo que devem ser remetidos às escolas para a execução dos
cardápios no período planejado.
b) Permite selecionar mais de uma escola para o mesmo planejamento.
c) Permite ajustar as quantidades calculadas de itens de consumo da remessa.
d) Permite ajustar a remessa planejada indicando se a compra será feita pela escola.
e) Imprime as pendências que não permitem a confirmação da remessa.
f) Permite confirmar ou cancelar a confirmação do planejamento da remessa.
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g) Permite a impressão do planejamento da remessa indicando as quantidades de
cada item de consumo por escola e o total indicando os cardápios que serão
atendidos.
h) Valida a remessa assegurando não haver pendências, tais como saldo e vigência
dos itens de consumo nas contas de empenho, junto aos respectivos fornecedores.
i) Permite gerar, a partir da remessa planejada, as guias de remessa para cada
fornecedor, identificando a escola e a quantidade do item de consumo a ser
entregue, de acordo com modelo previamente cadastrado.
j) Permite imprimir o extrato da remessa por fornecedor com os itens de consumo a
serem fornecidos.
k) Permite excluir remessa criada. Não permite excluir remessa que já tenha vínculos
com outras telas.
12. Permite o registro do recebimento da remessa pelas escolas. Contendo no mínimo:
escola, fornecedor, remessa, número da guia de remessa, itens de consumo,
quantidade planejada, data de entrega, origem e quantidade recebida.
a) Permite selecionar o fornecedor e a guia de remessa de itens de consumo.
b) Permite registrar a data de recebimento do item de consumo.
c) Permite registrar o lote.
d) Permite registrar a data de fabricação.
e) Permite registrar a data de validade.
f) Permite registrar a quantidade recebida do item de consumo.
g) Permite registrar ocorrências no recebimento dos itens de consumo, previamente
cadastrado.
h) Permite registrar o motivo de ocorrências no recebimento dos itens de consumo,
previamente cadastrado.
i) Só permite registrar recebimento com todos os itens da remessa recebidos
ou com ocorrência de recebimento.
j) Ao registrar o recebimento, atualiza o saldo em estoque da escola com a
quantidade do item de consumo.
k) Ao registrar o recebimento, atualiza a guia de remessa vinculada ao fornecedor com
a data de recebimento e quantidade recebida do item de consumo.
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l) Ao registrar o recebimento, identifica e lista os itens de consumo que devem ser
repostos, a partir do motivo da ocorrência cadastrado no recebimento.
13. Permite o registro da reposição da remessa pelas escolas. Contendo no mínimo:
escola, fornecedor, remessa, número da guia de remessa, itens de consumo
quantidade planejada, quantidade recebida, data da reposição, origem e quantidade
reposta.
a) Permite selecionar o fornecedor e a guia de remessa de itens de consumo.
b) Permite registrar a data da reposição.
c) Permite registrar a quantidade reposta do item de consumo.
d) Permite registrar o lote.
e) Permite registrar a data de fabricação.
f) Permite registrar a data de validade.
g) Ao registrar a reposição, atualiza o saldo em estoque da escola com a quantidade
do item de consumo.
h) Ao registrar a reposição, atualiza a guia de remessa vinculada ao fornecedor com
a data de recebimento e quantidade recebida do item de consumo.
14. Permite cadastrar a compra realizada diretamente pela escola. Contendo no mínimo:
escola, documento fiscal, fornecedor local, data da compra, origem da entrada no
estoque, item de consumo, quantidade e preço unitário.
a) Permite informar o número de série do documento fiscal.
b) Permite informar a data de emissão do documento fiscal.
c) Permite informar a chave de acesso do documento fiscal.
d) Permite incluir observação.
e) Exibe o valor total da compra, a partir dos itens informados e seus valores.
f) Permite informar a data de fabricação de cada item de consumo.
g) Permite informar a data de validade de cada item de consumo.
h) Permite informar o lote de cada item de consumo.
i) Permite informar mais de um item de consumo para a compra.
j) Gera entrada automática no estoque da escola.
15. Permite cadastrar o contrato com o fornecedor dos itens de consumo, serviço ou
material. Contendo no mínimo: objeto do contrato, contrato, período de vigência,
fornecedor, processo, item empenhável, quantidade e preço.
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a) Permite selecionar o fornecedor, previamente cadastrado.
b) Permite informar a homologação do contrato.
c) Permite informar o diário oficial.
d) Permite informar o número do pregão.
e) Exibe o valor total do contrato, a partir dos itens informados e seus valores.
16. Permite incluir aditivo de contrato. Contendo no mínimo: aditivo, tipo do aditivo, data do
aditivo, item empenhável, quantidade e valor unitário.
a) Permite alterar a data de vigência para o contrato.
b) Permite selecionar o tipo de aditivo.
c) Permite alterar quantidade e valores dos itens de consumo contratados.
d) Permite anular o contrato sem movimentação.
17. Permite cadastrar um empenho com o fornecedor dos itens de consumo, repasse,
serviço ou material. Contendo no mínimo: nota de empenho, tipo de empenho, objeto,
fornecedor, data do empenho, data de vigência, itens empenhados, quantidade, preço
e escola.
a) Permite selecionar o tipo de escola, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o objeto, previamente cadastrado.
c) Permite selecionar o fornecedor, previamente cadastrado.
d) Permite selecionar a fonte do recurso, previamente cadastrada.
e) Permite selecionar um item empenhável, previamente cadastrado.
f) Permite indicar uma ou mais escolas atendidas pelo empenho, previamente
cadastradas.
g) Não permite incluir um empenho do mesmo item empenhado para a mesma escola
no mesmo período de vigência.
h) Permite bloquear e desbloquear a escola que participa do empenho.
i) Exibe o valor total do empenho a partir dos itens informados, quantidades e valores.
j) Permite vincular o empenho a um contrato.
k) Não permite que o empenho ultrapasse o valor total do contrato vinculado.
l) Permite inserir observação.
18. Permite incluir aditivo de empenho. Contendo no mínimo: aditivo, data do aditivo, item
empenhável, quantidade e valor unitário.
a) Permite alterar a data de vigência para o empenho.
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b) Permite selecionar o tipo de aditivo.
c) Permite alterar as quantidades e valores dos itens empenhados.
d) Não permite que o aditivo do empenho ultrapasse o valor total do contrato
vinculado.
e) Permite anular uma conta de empenho.
19. Permite cadastrar uma ordem de fornecimento. Contendo no mínimo: nota de
empenho, ordem de fornecimento, data do pedido, item empenhado, quantidade e
preço.
a) Permite selecionar o empenho, previamente cadastrado.
b) Permite informar a quantidade de dias do prazo de entrega.
c) Permite inserir observação.
d) Exibe o valor total da ordem de fornecimento a partir dos itens informados,
quantidades e valores.
e) Permite selecionar um item empenhado, previamente cadastrado.
f) Permite vincular uma ordem de fornecimento ao contrato do empenho.
g) Não permite que a ordem de fornecimento ultrapasse o valor do contrato.
h) Permite imprimir a guia de ordem de fornecimento, previamente cadastrada.
20. Permite registrar a entrega da ordem de fornecimento. Contendo no mínimo: nota de
empenho, ordem de fornecimento, data de entrega, data da ordem bancária, número
da ordem bancária e valor da ordem bancária.
a) Permite selecionar o empenho, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar a ordem de fornecimento, previamente cadastrada.
c) Permite informar o documento fiscal.
d) Permite informar o número de série do documento fiscal.
e) Permite informar a data de emissão do documento fiscal.
f) Permite informar a chave de acesso do documento fiscal.
g) Exibe o valor total a partir das ordens bancárias.
h) Permite informar mais de uma ordem bancária.
i) Não permite que a soma das ordens bancárias ultrapasse o valor da ordem de
fornecimento.
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21. Permite registrar conta de empenho de repasse. Contendo no mínimo: nota de
empenho, data do repasse, data da ordem bancária, número da ordem bancária e valor
da ordem bancária.
a) Permite selecionar o empenho, previamente cadastrado.
b) Exibe o saldo disponível com base nos repasses do empenho já realizados.
c) Não permite que o valor do repasse seja maior que o saldo disponível.
22. Permite registrar o pagamento da remessa. Contendo no mínimo: remessa, data do
pagamento, data da ordem bancária, número da ordem bancária e valor da ordem
bancária.
a) Permite filtrar as unidades por situação da remessa.
b) Permite informar o documento fiscal.
c) Permite informar o número de série do documento fiscal.
d) Permite informar a data de emissão do documento fiscal.
e) Permite informar a chave de acesso do documento fiscal.
f) Exibe o valor total a partir da remessa.
g) Exibe o valor total pago a partir das ordens bancárias.
h) Permite informar mais de uma ordem bancária.
i) Não permite que a soma das ordens bancárias ultrapasse o valor da remessa.
j) Não permite registrar pagamento caso alguma escola da remessa tenha pendência
no recebimento ou na reposição da remessa.
23. Permite registrar entrada de um item de consumo em estoque. Contendo no mínimo:
data, origem, grupo de item de consumo, item de consumo e quantidade.
a) Permite selecionar o grupo de item de consumo, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o item de consumo, previamente cadastrado.
c) Permite informar o lote do item de consumo.
d) Permite informar a data de fabricação do item de consumo.
e) Permite informar a data de validade do item de consumo.
24. Permite registrar saída de item de consumo do estoque. Contendo no mínimo: data, se
é para alimentação escolar, item de consumo e quantidade.
a) Permite selecionar o grupo de item de consumo, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o item de consumo, previamente cadastrado.
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c) Não permite que a quantidade de saída do item de consumo ultrapasse a
quantidade em estoque do item.
d) Permite selecionar o motivo de saída do estoque, previamente cadastrado, caso a
saída não seja para alimentação escolar.
25. Permite ajustar o estoque de um item de consumo. Contendo no mínimo: item de
consumo, quantidade atual, motivo de ajuste e quantidade ajustada.
a) Permite selecionar o grupo de item de consumo, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o item de consumo, previamente cadastrado.
c) Permite selecionar o motivo de ajuste do estoque, previamente cadastrado.
26. Permite remanejar itens de consumo entre as unidades da rede. Contendo no mínimo:
data, unidade de destino, grupo de item de consumo, item de consumo e quantidade.
a) Permite selecionar a unidade de destino, previamente cadastrada.
b) Permite selecionar o grupo de item de consumo, previamente cadastrado.
c) Permite selecionar o item de consumo, previamente cadastrado.
d) Gera registro de entrada de estoque na unidade de destino.
e) Permite confirmar o recebimento do item de consumo remanejado pela unidade de
destino.

XIX.

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento de peso, altura
e idade dos alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da
escola e da Rede de Ensino. Permitindo gerenciar os dados através de programas
gerais e específicos para grupos de alunos.

1. Permite cadastrar as fichas de acompanhamento. Informando no mínimo: idade, sexo,
estatura, peso, classificação geral.
a) Permite incluir outros eixos de acompanhamento. Informando no mínimo:
descrição, se a avaliação será livre, múltipla escola ou numérica e se é ou não
obrigatória.
b) Permite copiar eixos de outras fichas de acompanhamento.
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c) Permite bloquear e desbloquear as fichas de acompanhamento que não são mais
utilizadas na Rede de Ensino.
d) Permite ordenar os eixos de acompanhamento inseridos
2. Permite cadastrar os programas de acompanhamento. Informando no mínimo: sigla,
descrição, tipo de atendimento, tipo de acompanhamento, ficha de acompanhamento,
público-alvo, unidades, etapa, Modalidade, curso e série.
a) Permite realizar o cronograma do acompanhamento por escola/série e turma.
b) Permite bloquear e desbloquear as fichas de acompanhamento que não são mais
utilizadas na Rede de Ensino.
c) Permite informar os alunos não participantes do programa.
d) Permite informar os alunos participantes dos programas específicos.
3. Permite realizar os acompanhamentos de atendimento geral da Rede de Ensino. Esse
acompanhamento deve ser realizado de forma individual ou por turma. Contendo no
mínimo: data do acompanhamento e todos os eixos definidos na ficha de
acompanhamento.
a) Exibir graficamente todos os dados dos acompanhamentos anteriores por aluno ou
realizar a pesquisa por uma faixa de data. Exibindo no mínimo: índice de massa
corporal para idade do aluno, peso para estatura do aluno, estatura para
idade do aluno e peso para idade do aluno.
4. Permite realizar os acompanhamentos de atendimento específicos da Rede de Ensino.
Esse acompanhamento deve ser realizado de forma individual. Contendo no mínimo:
data do acompanhamento e todos os eixos definidos na ficha de acompanhamento.
b) Exibir graficamente todos os dados dos acompanhamentos anteriores por aluno ou
realizar a pesquisa por uma faixa de data. Exibindo no mínimo: índice de massa
corporal para idade do aluno, peso para estatura do aluno, estatura para
idade do aluno e peso para idade do aluno.
5. Permite consultar graficamente os dados inseridos relacionados ao acompanhamento
nutricional da Rede de Ensino. Permitindo detalhar por rede de escolas, escola e turma.
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XX.

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento psicológico dos
alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da escola e da
Rede de Ensino. É possível gerenciar os dados através de programas gerais e
específicos para grupos de alunos. Este módulo está a desenvolver.

XXI.

ACOMPANHAMENTO MÉDICO

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento médico dos
alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da escola e da
Rede de Ensino. É possível gerenciar os dados através de programas gerais e
específicos para grupos de alunos. Este módulo está a desenvolver.

XXII.

ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento oftalmológico
dos alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da escola e
da Rede de Ensino. É possível gerenciar os dados através de programas gerais e
específicos para grupos de alunos. Este módulo está a desenvolver.

XXIII.

ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento odontológico
dos alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da escola e
da Rede de Ensino. É possível gerenciar os dados através de programas gerais e
específicos para grupos de alunos. Este módulo está a desenvolver.

XXIV.

ACOMPANHAMENTO AUDITIVO

Compreende o conjunto de funcionalidades para o acompanhamento auditivo dos
alunos da Rede de Ensino através de tabelas e gráficos individuais, da escola e da
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Rede de Ensino. É possível gerenciar os dados através de programas gerais e
específicos para grupos de alunos. Este módulo está a desenvolver.

XXV.

MATERIAL ESCOLAR

Compreende o conjunto de funcionalidades para registrar todos os materiais que são
fornecidos aos alunos e servidores da Rede de Ensino. Os materiais são organizados
em kits, permitindo escolha de numeração e, indicados aos alunos de acordo com o
curso e, aos servidores de acordo com o cargo.

1. Permite a montagem de kits, discriminando os componentes, as numerações e público
alvo. A partir de componentes (materiais escolares e fardas) previamente cadastrados.
a) Permite o bloqueio e desbloqueio dos kits de material escolar que não são mais
ofertados na Rede de Ensino.
2. Permite a associar o material escolar aos alunos por curso.
3. Permite o registro da numeração do material escolar no ato da matrícula.
4. Permite a atualização automática, anual, das numerações de fardas dos alunos e,
também, a possibilidade de uma atualização manual da numeração.
5. Permite o controle de alunos, sem informação de numerações de farda, ou com
informações desatualizadas.
6. Permite a impressão de comprovante de numeração de farda do aluno, para
confirmação pelo responsável.
7. Permite a geração de mapas de demanda de materiais e fardas dos alunos,
discriminando os componentes, quantidades e numerações para as escolas ou grupos
de escolas definidos pelo usuário.
8. Permite associar o material escolar aos servidores por cargo.
9. Permite o registro da numeração do material escolar no ato do cadastro do servidor.
10. Permite a atualização automática, anual, das numerações de fardas dos servidores e,
também, a possibilidade de uma atualização manual da numeração.
11. Permite o controle de servidores sem informação de numerações de uniforme ou com
informações desatualizadas.
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12. Permite a geração de mapas de demanda de materiais e fardas de servidores,
discriminando os componentes, quantidades e numerações para as escolas ou grupos
de escolas definidos pelo usuário.

XXVI.

MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA

Compreende o conjunto de funcionalidades para a relação dos alunos que estão fora
da

faixa

frequência

mínima

estipulada

pela

Secretária

de

educação

e

acompanhamento da situação das ações necessárias para cada caso, como
acionamento do ministério público.

1. Permite o monitoramento mensal, bimestral ou por período letivo.
2. Permite a parametrização dos monitoramentos que serão realizados. Informando no
mínimo considerando os critérios percentual de frequência e faltas consecutivas.
3. Permite monitorar os alunos que estão abaixo do parâmetro definido.
a) Permite visualizar o histórico de ocorrências dos alunos.
b) Permite visualizar o detalhamento dos dados cadastrais do aluno.
c) Permite visualizar o relatório de faltas do aluno.
4. Permite registrar as ocorrências dos alunos. Informando no mínimo: tipo da ocorrência,
a quem ela está atribuída, situação da ocorrência e o motivo das faltas.
a) Permite atribuir a ocorrência a escola, Secretária de Educação, conselho tutelar ou
ministério público.
b) Permite selecionar situação da ocorrência, previamente cadastradas.
c) Permite selecionar o motivo das faltas, previamente cadastrados.
d) Permite registrar as ações da ocorrência.


Permite selecionar uma ação, previamente cadastrada.



Permite informar a data e horário da ação.



Permite informar observações sobre a ação, caso seja necessário.



Permite informar data prevista para a próxima ação e inserir informações
adicionais.



Permite visualizar o histórico das ações da ocorrência do aluno.
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5. Permite consultar graficamente os dados inseridos relacionados ao monitoramento de
frequência da Rede de Ensino. Permitindo detalhar por rede de escolas, escola e turma.
a) Permite detalhar as ocorrências por atribuição. Exibindo o total de ocorrências
registradas e as ocorrências que ainda não foram registradas.

XXVII.

FINANCEIRO

Compreende o conjunto de funcionalidades para acompanhamento de programas de
repasse financeiro para as escolas, como FNDE, além de disponibilizar os relatórios
para prestação de contas a serem enviados para o governo.

1. Permite a abertura e encerramento dos programas da escola por ano de exercício.
Informando no mínimo: programa, ano de exercício, número do processo, número do
convênio, fonte de financiamento, data de abertura, dados da conta bancária e verba.
a) Permite selecionar o programa educacional, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar a fonte de financiamento, previamente cadastrada.
c) Permite selecionar o banco, previamente cadastrado.
d) Permite cadastrar um contato no programa com nome, e-mail e telefone.
e) Permite reabrir o programa, caso seja necessário.
2. Permite cadastrar as ações do programa escolar. Informando no mínimo: ação,
previamente cadastradas, e verba tanto de custeio como a de capital.
3. Permite incluir as verbas a receber. Informando no mínimo: ano de exercício, programa,
ação, plano de contas, data prevista e valor.
a) Permite selecionar o plano de contas, previamente cadastrado.
4. Permite cadastrar os pedidos de compra. Informando no mínimo: programa, ação,
número do pedido, responsável, plano de contas, descrição, quantidade, unidade de
medida, data de aquisição, data de pagamento, total de parcelas e tipo de despesa.
a) Permite selecionar o programa, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar a ação, previamente cadastrada.
c) Permite selecionar o responsável, previamente cadastrado.
d) Permite selecionar o plano de contas, previamente cadastrado.
e) Permite selecionar a unidade de medida, previamente cadastrada.
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f) Permite informar o número da licitação, caso exista.
g) Permite anexar algum arquivo ao pedido de compra.
h) Permite cadastrar os cadastrar os orçamentos.
i) Permite aprovar um orçamento.
5. Permite cadastrar as contas a receber. Informando no mínimo: data realizada, valor e
as informações referente ao cheque que foi feito o pagamento.
a) Permite incluir, no máximo 12, registros de cheque. Contendo no mínimo: banco,
agencia, conta, data, valor, número, a quem foi pago e quem emitiu.
b) Permite anexar algum arquivo a conta.
6. Permite cadastrar as contas a pagar. Informando no mínimo: data realizada, valor, tipo
de documento, documento fiscal e as informações referente ao cheque que foi feito o
pagamento.
a) Permite anexar algum arquivo a conta.
b) Permite incluir, no máximo 12, registros de cheque. Contendo no mínimo: banco,
agencia, conta, data, valor, número, a quem foi pago e quem emitiu.
c) Permite incluir os impostos, caso se aplique a conta.
7. Permite realizar as movimentações financeiras necessárias. Informando no mínimo:
ano de exercício, programa, tipo de movimentação, se foi débito ou crédito, data e valor.
a) Permite selecionar o programa, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar o tipo de movimentação, previamente cadastrado.
8. Permite realizar o registro de compensação de cheques. Informando no mínimo: se o
cheque foi compensado e a data de compensação.

XXVIII.

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

Compreende o conjunto de funcionalidades para planejamento, registro e
acompanhamento do transporte escolar na Rede de Ensino. Permitindo o controle das
empresas e motoristas prestadores de serviços, das rotas, viagens e a emissão de
carteiras de identificação dos passageiros. Disponibiliza também aplicativo (que está
em desenvolvimento) off-line para realizar o registro das viagens.
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1. Permite cadastrar passageiros que não pertencem a Rede de Ensino. Contendo no
mínimo: nome, sexo, data de nascimento, dependência administrativa, se possui ou
não necessidade especial, endereço completo e telefone.
a) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite inserir uma foto do passageiro para ser utilizada na carteira de identificação.
c) Permite bloquear e desbloquear passageiros que não utilização mais o transporte
escolar da Rede de Ensino.
d) Permite informar o tipo de passageiro externo.


Caso seja do tipo ‘aluno de outra rede’ informar o nome da escola e os
dados de matrícula.



Caso seja ‘acompanhante’ de aluno, servidor ou passageiro externo
referenciar quem ele está acompanhando com base nos cadastros
prévios.



Dar a possibilidade de incluir outros passageiros externos que não sejam
aluno de outra rede ou acompanhante.

2. Permite cadastrar as empresas que prestam serviço de transporte escolar para a Rede
de Ensino. Contendo no mínimo: sigla, descrição, telefone e CNPJ.
a) Permite informar um endereço eletrônico para a empresa.
b) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
c) Permite bloquear e desbloquear empresas que não prestam serviço mais de
transporte escolar para a Rede de Ensino.
3. Permite cadastrar os motoristas que prestam serviço de transporte escolar para a Rede
de Ensino, identificando aqueles que são autônomos. Contendo no mínimo: nome,
sexo, data de nascimento, endereço, transportador, CPF e telefone.
a) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite informar o número, validade e categoria da CNH.
c) Permite bloquear e desbloquear motoristas que não prestam serviço mais de
transporte escolar para a Rede de Ensino.
d) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
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e) Permite informar um endereço eletrônico para o acompanhante/monitor.
f) Permite cadastrar as informações se o motorista cadastrado possui ou não o curso
de condutor escolar.


Caso o motorista tenha concluído o curso. Informar data de conclusão.



Caso o motorista esteja com o curso em andamento. Informar data
prevista de conclusão.



Caso o motorista esteja com o curso previsto. Informar data prevista de
início e conclusão.

g) Permite cadastrar foto que posteriormente será usada na carteira de identificação.
4. Permite cadastrar os acompanhantes de viagem ou monitor da Rede de Ensino.
Contendo no mínimo: nome, sexo, data de nascimento, endereço, telefone e
transportador.
a) Permite bloquear e desbloquear acompanhantes que não prestam serviço mais de
transporte escolar para a Rede de Ensino.
b) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
c) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
d) Permite informar um endereço eletrônico para o acompanhante/monitor.
e) Permite informar se o motorista é autônomo ou não, em caso negativo, informar a
empresa, previamente cadastrada.
f) Permite cadastrar as informações se o monitor cadastrado possui ou não o curso
de monitoria.


Caso o monitor tenha concluído o curso. Informar data de conclusão.



Caso o monitor esteja com o curso em andamento. Informar data
prevista de conclusão.



Caso o monitor esteja com o curso previsto. Informar data prevista de
início e conclusão.

g) Permite cadastrar foto que posteriormente será usada na carteira de identificação.
5. Permite cadastrar os veículos utilizados no transporte escolar da Rede de
Ensino. Contendo no mínimo: placa, nome, fabricante, tipo de veículo, ano, se
o veículo é ou não rastreado por GPS, lotação, quantidade de lugares
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especiais, se o veículo é de frota própria ou terceirizada, caso não seja o nome
da empresa transportadora ou do motorista autônomo.
a) Permite cadastrar o tipo de veículo e fabricante.
b) Não permite alterar cadastro de veículo vinculado a uma viagem.
c) Permite cadastrar foto que posteriormente será usada no registro da viagem do
aplicativo móvel.
6. Permite o registro das inspeções nos veículos da frota. Informando no mínimo data da
inspeção, quilometragem e observações que podem surgir durante a inspeção.
a) Permite anexar um arquivo a inspeção.
7. Permite cadastrar a rota das viagens. Contendo no mínimo: número, nome, tipo (ida,
volta ou ida e volta) e os locais de embarque e desembarque dos passageiros.
a) Permite informar a distância do percurso em quilômetros.
b) Permite selecionar os pontos de parada previamente cadastrados.
c) Permite exibir o mapa da rota.
8. Permite gerar carteira de identificação para alunos, servidores, motoristas, monitor e
passageiros externos a Rede de Ensino. Tendo a possibilidade de gerar por viagem ou
por ator.
a) Permite exibir todas as carteiras de identificação um QR Code que será utilizado no
registro da viagem mobile.
9. Permite planejar as viagens de transporte escolar. Contendo no mínimo: sigla, nome,
rota, tipo (ida ou volta), ano, turno, horário de partida e chegada, se precisa de
acompanhante/monitor, veículo, plano de viagem (locais de embarque e
desembarque) e o local de embarque e desembarque, previamente cadastrados, dos
passageiros da viagem.
a) Permite bloquear e desbloquear os planejamentos que não serão mais utilizados
na Rede de Ensino.
b) Permite gerar um relatório de planejamento da viagem para auxiliar no seu registro
futuro.
c) Permite cadastrar a hora prevista de chegada em cada ponto de parada da viagem.
d) Permite copiar outra viagem da mesma rota, caso seja necessário.
10. Permite incluir e excluir passageiros das rotas possibilitando a pesquisa por matrícula
ou nome do aluno.
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11. Permite registrar a viagem por dia. Contendo no mínimo: rota, ano, viagem, hora da
partida e chegada, indicação dos passageiros ausentes e as ocorrências de viagem,
caso exista.
a) Permite selecionar as ocorrências de viagem previamente cadastrados.
b) Permite adicionar monitor do transporte escolar e/ou monitor servidor para essa
viagem e dia.
c) Permite visualizar a hora de chegada prevista em cada ponto de parada do
percurso.
12. Permite que os motoristas e monitores possam cadastrar seu nome de usuário e senha
no sistema para acessar registrar a viagem seja no aplicativo off-line ou no online.
13. Disponibiliza plataforma que permita o acesso ao sistema por meio de tablets ou
smartphones.
14. Permite trabalhar de modo off-line com suporte mínimo para:
a) Dispositivos Android: Android versão 4.4 ou superior;
b) Dispositivos Apple: iOS 8 ou superior;
c) Computadores Windows: Windows 7 ou superior, mínimo de 2GB de RAM e 5GB
de espaço em disco livre, teclado, mouse e monitor com resolução mínima de
1024x768.
15. Disponibiliza recurso para que os registros de viagem realizados de modo off-line
possam ser posteriormente sincronizados ao sistema online.

XXIX.

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Compreende

o

monitoramento

conjunto
das

obras

de
ou

funcionalidades

para

o

acompanhamento

manutenções

que

estão

planejadas,

e
em

desenvolvimento ou concluídas na Rede de Ensino. Este módulo está em fase de
desenvolvimento.

XXX.

PATRIMÔNIO
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Compreende o conjunto de funcionalidades para planejamento e registro de
inventários de bens patrimoniais e do estado de conservação dos bens. Assim como
suas movimentações como: transferência, empréstimo, manutenções e devoluções.

1. Permite cadastrar os fornecedores de bens permanentes. Contendo no mínimo: código
do fornecedor, razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço completo.
a) Permite informar a inscrição estadual do fornecedor.
b) Permite informar o endereço eletrônico do fornecedor.
c) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
d) Permite informar, no mínimo, 10 números de telefone no cadastro.
e) Permite bloquear e desbloquear os fornecedores que não prestarão mais serviço à
Rede de Ensino.
2. Permite informar o responsável por cada ambiente da Rede de Ensino.
3. Permite cadastrar todos os bens patrimoniais. Contendo no mínimo: código, descrição,
tipo de bem patrimonial, fornecedor, unidade de guarda, ambiente, quantidade, forma
de tombamento, estado de conservação e a data de entrada.
a) Permite selecionar tipo de bem patrimonial, previamente cadastrados.
b) Permite selecionar fornecedor, previamente cadastrados.
c) Permite selecionar ambiente, previamente cadastrados.
d) Permite selecionar estado de conservação, previamente cadastrados.
e) Permite selecionar forma de tombamento, previamente cadastrados.
f) Permite visualizar o servidor responsável pelo bem patrimonial.
g) Permite registrar a movimentação do bem e a remoção da movimentação do bem.


Caso seja empréstimo é necessário informar qual a unidade de destino,
data de movimentação e data prevista de devolução.



Caso seja transferência é necessário informar a nova unidade de
guarda, ambiente e data de movimentação.



Caso

seja

manutenção

é

necessário

informar

fornecedor

de

manutenção, data da movimentação e data prevista de devolução.
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h) Permite a baixa do bem patrimonial. Informando no mínimo o motivo da baixa,
previamente cadastrado, e a data da baixa.
4. Permite planejar os inventários. Informando no mínimo: ano, código, descrição, unidade
de guarda, data de início e término prevista e os ambientes.
a) Permite informar o responsável (no mínimo cinco) pelo inventário.
b) Permite informar comentários referente ao inventário, caso seja necessário.
5. Permite registrar os inventários. Informando no mínimo: ambiente, data de início e fim,
responsável e a informação se o bem foi vistoriado.
a) Permite selecionar o estado de conservação, previamente cadastrado.
b) Permite selecionar a ação sugerida, previamente cadastrado.
c) Permite informar um comentário para o bem patrimonial, caso exista.
d) Permite aprovar o registro do inventário. Após a aprovação não deve ser realizada
mais nenhuma alteração no inventário.

XXXI.

BIBLIOTECA

Compreende o conjunto de funcionalidades para o organização e gerenciamento das
bibliotecas da Rede de Ensino. Este módulo está em fase de desenvolvimento.

1. Permite o cadastro das bibliotecas vinculadas à Secretaria da Educação bem como os
respectivos horários de funcionamento.
2. Permite a parametrização de controles, contemplando no mínimo as seguintes
informações: número máximo de empréstimos e reservas simultâneas por usuário,
prazo de validade e vigência das reservas.
3. Permite o cadastro de assuntos ou temas relativos aos materiais bibliográficos.
4. Permite o cadastro de formas de aquisição dos materiais bibliográficos.
5. Permite o cadastro de idiomas relativos aos materiais bibliográficos.
6. Permite o cadastro das mídias de publicação dos materiais.
7. Permite o cadastro das ocorrências a que estão sujeitos os materiais bibliográficos.
8. Permite o cadastro de tipos ou categorias relativas aos materiais bibliográficos.
9. Permite o cadastro de autores dos materiais bibliográficos classificados pelos tipos:
pessoa, entidade e evento.
Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

70

10. Permite o cadastro de editoras dos materiais bibliográficos.
11. Permite o cadastro das origens dos materiais bibliográficos.
12. Permite o cadastro de usuário externo à Rede de Ensino.
13. Permite atender três tipos de usuários: usuário externo, aluno e servidor.
14. Permite a catalogação dos materiais bibliográficos de cada biblioteca contemplando no
mínimo as seguintes informações: autores, título, subtítulo, tipo, mídia, assunto, editora,
edição, ano de edição, volume, ISBN/ISSN, idioma, CDU/CDO, forma de aquisição e
origem.
15. Permite a numeração dos exemplares de forma manual ou automática.
16. Permite a catalogação automática de múltiplos exemplares a partir da informação da
quantidade.
17. Permite a impressão de etiquetas para os materiais bibliográficos catalogados com
possibilidade de seleção e configuração dos formatos padrões do mercado.
18. Permite o registro de ocorrências no material bibliográfico com informação da data da
ocorrência e situação do material. Permite também o registro da data de retorno e
situação do material bibliográfico.
19. Permite o empréstimo de material bibliográfico a todos os alunos matriculados na Rede
de Ensino, a todos os servidores vinculados à Rede de Ensino e a todos os usuários
externos cadastrados.
20. Permite consultar os dados dos alunos matriculados na Rede de Ensino contemplando
no mínimo as seguintes informações: endereço, telefones, responsáveis, matrícula,
situação da matrícula, escola, curso e série da matrícula.
21. Permite consultar os dados dos servidores vinculados à Rede de Ensino contemplando
no mínimo seus dados pessoais e dados dos cargos ocupados.
22. Permite empréstimos de material bibliográfico ao usuário observando a sua
disponibilidade.
23. Permite empréstimos de material bibliográfica ao usuário observando o limite de
empréstimos simultâneos estabelecido.
24. Permite empréstimos de material bibliográfica ao usuário observando a pontualidade
do mesmo e as devoluções de empréstimos anteriores.
25. Permite a renovação de empréstimo observando a inexistência de fila de reserva para
o material bibliográfico em questão.
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26. Permite a renovação de empréstimo observando a pontualidade do usuário com as
devoluções de empréstimos anteriores.
27. Permite o controle do número de renovações de empréstimo do material bibliográfico
feito pelo usuário.
28. Permite criar e gerenciar as filas a reserva de materiais bibliográficos.
29. Permite gerenciar a fila de reserva com envio automático de aviso da disponibilidade
do material bibliográfico ao usuário da vez.
30. Permite gerenciar a fila de reserva promovendo automaticamente o andamento da
mesma em função da expiração dos prazos de validade das reservas.
31. Disponibiliza situação das reservas na fila (ativas, disponíveis, efetivadas e expiradas).

XXXII.

PROTOCOLO

Compreende

o

conjunto

de

funcionalidades

para

o

acompanhamento

e

monitoramento dos chamados realizados por qualquer ator da Rede de Ensino. Este
módulo está a desenvolver.

XXXIII.

BOLSA ESCOLA

Compreende o conjunto de funcionalidades para inscrever, monitorar e gerar a
remessa do pagamento do benefício do Bolsa Escola. Também lista os motivos de
não contemplação de um beneficiário em uma remessa e indica o quantitativo de cada
motivo. Permite gerenciar os pagamentos pendentes e reenviar pagamentos
rejeitados pelo banco. Além de monitorar os apontamentos de frequência e suas
alterações.

1. Permite o cadastro e alteração dos dados do responsável contendo no mínimo: dados
resumidos do aluno bloqueados, nome da mãe e do pai do aluno habilitados para
digitação, campo de seleção de responsável. Ao ser selecionado um responsável que
não seja pai/ mãe/ próprio aluno, um campo para digitação do nome é habilitado.
Endereço, CPF, data de nascimento do responsável e NIS.
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a) Possibilita a pesquisa do CEP, utilizando a base de dados atualizada dos correios,
a fim de otimizar o tempo e a verificação das informações cadastradas.
b) Permite utilizar o mesmo endereço cadastrado nos dados do aluno.
c) Permite a validação do número do CPF.
d) Permite a validação do número do NIS.
e) Permite a verificação no banco se existe outro responsável com o mesmo CPF.
Caso exista, recuperar essas informações para consolidar as alterações no
cadastro do responsável.
f) Permite cadastrar o nome da mãe e do pai do responsável, UF e município de
nascimento.
g) Permite ao responsável a opção de participar ou não do programa.
h) Permite informar os dados do Registro Geral – RG do responsável.
i) Permite informar os dados da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do
responsável.
j) Permite informar os dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do
responsável.
k) Permite pesquisar o responsável por matrícula do aluno, CPF do responsável, NIS
do responsável, nome do responsável, unidade de matrícula do aluno e nome do
aluno.
2. Permite a inscrição no programa contendo no mínimo: dados do responsável
bloqueado, data de nascimento, NIS endereço e dados de matrícula dos alunos
dependentes.
a) Permite informar os dados do Registro Geral – RG do responsável.
b) Permite informar os dados da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do
responsável.
c) Permite informar os dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do
responsável.
d) Permite recuperar as informações de documentos do responsável, caso tenham
sido informadas no cadastro do aluno ou no cadastro do responsável.
e) Permite a inserção de arquivos nas extensões PDF, planilha, imagem ou arquivo
de texto para cada um dos documentos como CPF, RG, CNH, CTPS e
comprovante de endereço.
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f) Permite a impressão de um termo de adesão ao programa.
g) Permite a inserção do termo de adesão assinado pelo responsável.
h) Permite a inserção de um arquivo nas extensões PDF, planilha, imagem ou arquivo
de texto para cada dependente do responsável.
i) Permite registrar, exibir e imprimir o histórico da inscrição do responsável com as
alterações de situação da inscrição e dos dependentes.
j) Permite cancelar a inscrição ativa.
k) Permite ativar a inscrição cancelada.
l) Permite alterar o CPF e NIS do responsável sem alterar a inscrição.
m) Permite desbloquear o responsável e seus dependentes que tiveram a inscrição
bloqueada por não cumprimento de um dos requisitos do programa.
n) Permite a impressão da ficha do responsável com os dados cadastrais, os dados
dos dependentes e os dados históricos da inscrição.
o) Permite pesquisar responsável para inscrição por CPS do responsável, NIS do
responsável, nome do responsável, matrícula do aluno, unidade de matrícula do
aluno, nome do aluno, situação da inscrição e responsável com divergência de
dependentes.
3. Permite, de acordo com os critérios estabelecidos na lei do Programa Bolsa Escola, a
simulação diária da remessa gerando o valor total da remessa, o total de responsáveis
para cada motivo de não contemplação, o total de alunos para cada motivo de não
contemplação e o percentual de cada motivo, tendo como base a conclusão dos
apontamentos diários de frequência e as remessas geradas anteriormente.
a) Permite simular o número de alunos e responsáveis contemplados.
b) Permite simular o número de pagamentos retroativos agendados para a remessa.
c) Permite simular o número de reenvios de pagamentos para a remessa.
d) Permite simular o valor total da remessa com o somatório dos alunos e
responsáveis contemplados, pagamentos retroativos e reenvios de pagamento.
e) Permite informar o número de responsáveis e alunos bloqueados.
f) Permite a impressão de um arquivo com os dados dos alunos e responsáveis para
cada motivo de não contemplação.
g) Permite exibir o número total de responsáveis e alunos da Rede de Ensino.
h) Permite exibir o número total de responsáveis e alunos não inscritos.
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i) Permite exibir o número total de responsáveis e alunos inscritos.
j) Permite que a remessa seja simulada a qualquer momento pelo usuário sem
interromper a simulação diária.
k) Permite exibir a situação da simulação da remessa, a data da simulação e o mês/
ano de referência.
4. Permite, de acordo com os critérios estabelecidos na lei do Programa Bolsa Escola,
processar a geração da remessa. A tela exibe o valor total da remessa, o total de
responsáveis para cada motivo de não contemplação, o total de alunos para cada
motivo de não contemplação e o percentual de cada motivo, tendo como base a
conclusão dos apontamentos diários de frequência e as remessas geradas
anteriormente.
a) Permite selecionar o mês e o ano para geração da remessa.
b) Permite a inserção da data de início da validade do pagamento.
c) Exibe o número da remessa, a situação da remessa, a data da geração e o mês/
ano de referência.
d) Permite exibir o número de alunos e responsáveis contemplados.
e) Permite exibir o número de pagamentos retroativos pagos na remessa.
f) Permite exibir o número de reenvios de pagamentos na remessa.
g) Permite exibir o valor total da remessa com o somatório dos alunos e responsáveis
contemplados, pagamentos retroativos e reenvios de pagamento.
h) Permite exibir o número de responsáveis e alunos bloqueados.
i) Permite a impressão de um arquivo com os dados dos alunos e responsáveis para
cada motivo de não contemplação.
j) Permite exibir o número total de responsáveis e alunos da Rede de Ensino.
k) Permite exibir o número total de responsáveis e alunos não inscritos.
l) Permite informar o número total de responsáveis e alunos inscritos.
m) Permite baixar o arquivo gerado no processamento da remessa a ser enviado ao
banco para pagamento do benefício.
n) Permite cancelar a remessa enquanto o arquivo de retorno não foi processado.
o) Permite a impressão do relatório com a situação dos alunos na remessa, separados
por escola.
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5. Permite processar o arquivo de retorno do banco com os dados do pagamento do
benefício, atualizando a situação dos alunos e dos responsáveis, o valor do pagamento
do benefício e o histórico da remessa.
a) Permite exibir o número da remessa, o mês/ ano da remessa, a data de geração
da remessa, a situação do arquivo, o número de benefícios enviados na remessa,
o número de pagamentos rejeitados, seu percentual, o valor total da remessa, o
valor dos benefícios pagos e o número de responsáveis com NIS atualizado.
b) Permite pesquisar pelo mês de referência e ano obrigatoriamente.
6. Permite a exibição do histórico da situação do responsável em cada remessa gerada,
possibilitando a pesquisa pelo CPF, NIS ou nome do responsável, mês/ ano da
remessa, beneficiário contemplado na remessa, beneficiário não contemplado na
remessa e pagamento rejeitado pelo banco.
a) Permite exibir, na tela de histórico, o mês/ ano de referência, a data de geração da
remessa, o valor do benefício enviado na remessa, a situação do responsável na
remessa, mês/ ano origem do pagamento reenviado e mês/ ano para reenvio do
pagamento.
b) Permite exibir o motivo de rejeição de pagamento de acordo com o motivo enviado
pelo banco no arquivo de retorno.
c) Permite agendar reenvio de pagamento referente à remessa em que houve
rejeição de pagamento ao responsável, informando mês e ano da remessa que
será enviado o pagamento.
d) Permite visualizar se houve atualização no nome da mãe do responsável ou do NIS
do responsável no arquivo de retorno da remessa selecionada.
7. Permite cadastrar pagamento retroativo referente à remessa já gerada. Contendo no
mínimo: responsável, mês/ ano de referência, número de dependentes, valor,
justificativa.
a) Permite calcular o valor do pagamento retroativo a partir do número de
dependentes do responsável.
b) Permite agendar o pagamento do cadastro realizado para a remessa seguinte ao
cadastro.
c) Permite pesquisar pelo CPF, NIS, nome do responsável, mês/ ano de referência,
mês/ ano do pagamento, sendo um dos critérios obrigatórios.
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d) Permite exibir, na tela de pesquisa, o CPF, NIS, nome do responsável, mês/ ano
de referência, valor do pagamento agendado, mês/ ano do pagamento realizado.
e) Permite alterar, excluir e detalhar um registro incluído.
8. Permite cadastrar a entrega do cartão do programa. Contendo no mínimo: CPF, NIS,
nome do responsável, data de nascimento, sexo e opção confirmação de cartão
entregue.
a) Permite imprimir o recibo de entrega do cartão, com texto cadastrado pelo usuário
anteriormente e identificando o usuário logado no sistema.
b) Permite pesquisar por escola, CPF, NIS e nome do responsável.
9. Permite consultar, por escola, os alunos não contemplados por remessa, possibilitando
a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e mês de referência e, para filtrar os resultados,
por curso, série, turno e turma de matrícula do aluno.
a) Permite gerar um relatório contendo os alunos que não foram contemplados em
alguma remessa até o mês de pesquisa, com as informações dos filtros da
pesquisa, o número de matrícula, nome do aluno, curso, série, turma, situação na
remessa, motivo de não contemplação no mês selecionado e percentual de
frequência por mês, identificando por cor a situação do aluno em cada remessa.
10. Permite consultar, por escola, a quantidade de alunos com mais de 5% faltas não
justificadas em um mês, possibilitando a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e mês e,
para filtrar os resultados, por curso, série e turma.
a) Permite gerar um relatório com a quantidade de alunos com mais de 5% de faltas
não justificadas, para cada turma, por mês, até o mês de pesquisa, separados entre
não inscritos e inscritos, dentre esses, entre contemplados e não contemplados.
Contendo as informações dos filtros de pesquisa, a turma, quantidade de alunos na
turma, inscritos com até 5% de falta não justificada e não contemplado no mês,
inscritos com até 5% de falta não justificada e contemplado no mês, inscrito com
mais de 5% de falta não justificada no mês, não inscrito com até 5% de falta não
justificada no mês, não inscrito com mais de 5% de falta não justificada no mês e
alunos sem frequência no mês.
11. Permite consultar, por escola, os responsáveis inscritos no programa, possibilitando a
pesquisa, obrigatoriamente, por ano e, para filtrar os resultados, por curso, série e
turma.
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a) Permite exibir, na tela pesquisa, o CPF do responsável, nome do responsável,
número de dependentes, nome do aluno, número de matrícula, curso, série e
turma.
b) Permite imprimir o resultado da pesquisa em formato de tabela ou em PDF.
12. Permite consultar, por escola, a porcentagem mensal de faltas não justificadas dos
alunos, possibilitando a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e, para filtrar os resultados,
por curso, série e turma.
a) Permite gerar um relatório com o percentual de faltas não justificadas por aluno e
por mês, contendo as informações dos filtros de pesquisa, número de matrícula,
nome do aluno, turma, percentual de faltas não justificadas no mês e informação
de contemplação no mês, para todos os meses do ano.
13. Permite exibir os dados da simulação da remessa para a escola, a partir da simulação
diária da remessa, indicando o mês de referência para simulação, ano, data da
simulação e situação da simulação.
a) Exibe o número de alunos matriculados na escola.
b) Exibe o número de alunos inscritos na escola e seu percentual.
c) Exibe o número de alunos contemplados na escola e seu percentual.
d) Exibe o número de aluno por motivo de não contemplação e seu percentual.
e) Exibe o total de alunos não contemplados e seu percentual.
f) Permite gerar um relatório com os alunos de cada motivo de não contemplação.
14. Permite consultar, por escola, a situação dos alunos na escola na remessa gerada,
permitindo a pesquisa, obrigatoriamente, pelo mês e ano da remessa, informando a
data de geração da remessa.
a) Permite gerar um relatório com os alunos da unidade escolar

e sua situação na

remessa selecionada na pesquisa, com as informações do filtro de pesquisa, data
da emissão do relatório, o número de matrícula do aluno, nome do aluno, série,
situação na escola, turma, percentual de frequência, situação no programa Bolsa
escola, situação de contemplação e motivo de não contemplação.
b) Permite exibir o total de alunos matriculados na escola.
c) Permite exibir o número de alunos inscritos.
d) Permite exibir o número de alunos não inscritos.
e) Permite exibir o número de alunos contemplados.
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f) Permite exibir o número de alunos não contemplados.
g) Permite exibir o número de alunos por motivo de não contemplação.
h) Permite a assinatura do gestor.
i) Permite a assinatura do secretário escolar.
15. Permite consultar a alteração no apontamento diário de frequência após a geração da
remessa, permitindo a pesquisa obrigatoriamente pelo ano.
a) Permite gerar um relatório, com uma escola por aba, com todas as alterações nos
apontamentos diários de frequência em qualquer remessa já gerada com as
informações de data e hora da geração do relatório, mês da remessa, data e hora
de geração da remessa, data e hora da alteração, nome do usuário, situação
posterior à alteração, curso, série, turno, turma, componente curricular, número de
matrícula, número de chamada do aluno, nome do aluno, data da falta, horário da
falta e situação anterior à alteração.
16. Permite consultar a quantidade de alunos não contemplados na remessa por motivo
de não contemplação e separados por escola, permitindo a pesquisa,
obrigatoriamente, por ano e se exibe a simulação da remessa e, para filtrar os
resultados, por secretaria, rede de escolas, município, escola e localização/ zona.
a) Permite gerar um relatório com os motivos de não contemplação, as escolas que
possuem alunos nessas condições e a quantidade de alunos por remessa, com as
informações dos filtros de pesquisa, motivo de não contemplação, quantidade de
alunos por escola na remessa que se enquadram no motivo, quantidade de alunos
por escola na simulação da remessa que se enquadram no motivo, total de alunos
em algum motivo de não contemplação por escola em cada remessa.
b) Permite exibir a data de geração de cada remessa.
c) Permite exibir a data de simulação da remessa.
17. Permite consultar a lista de alunos não inscritos, permitindo a pesquisa por secretaria,
rede de escolas, município, escola, localização/ zona e se deseja participar.
a) Permite gerar um relatório com a lista de alunos não inscritos, com as informações
dos filtros de pesquisa, código da escola, nome da escola, NIS do responsável,
nome do responsável, informação do campo deseja participar do cadastro do
responsável, série, turma, ano/ semestre, número de matrícula do aluno e nome do
aluno.
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18. Permite consultar a quantidade de aluno com mais de 5% de faltas não justificadas,
permitindo a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e mês e, para filtrar os resultados, por
secretaria, rede de escolas, município, escola, localização/ zona.
a) Permite gerar o relatório em planilha e em PDF.
b) Permite gerar, para o mês selecionado, um relatório com o indicador de quantidade
por escola de alunos com mais de 5% de faltas não justificadas, com as
informações dos filtros de pesquisa, código da escola, nome da escola, número de
alunos matriculados, número de alunos enturmados, número de alunos inscritos
com até 5% de faltas não justificadas e não contemplados, número de alunos
inscritos com até 5% de faltas não justificadas e contemplados, número de alunos
inscritos com mais 5% de faltas não justificadas, número de alunos não inscritos
com até 5% de faltas não justificadas e número de alunos não inscritos com mais
5% de faltas não justificadas.
19. Permite consultar os dados dos inscritos no programa Bolsa escola, sem filtros
obrigatórios ou opcionais.
a) Permite atualizar os dados do relatório diariamente.
b) Permite gerar um relatório com os dados dos responsáveis inscritos no programa,
com as informações de data de geração, dados do responsável: CPF, nome, data
de nascimento, NIS, RG, órgão emissor, data de emissão do RG, CNH, validade
da CNH, CTPS, série da CTPS, UF de emissão da CTPS, nome da mãe, nome do
pai, UF de nascimento, município de nascimento, tipo de responsável, número de
dependentes, endereço, número, complemento, bairro, CEP, distrito, município, UF
ponto de referência, e-mail e telefone; e dados do aluno: nome, matrícula, data de
nascimento, curso, série, ano/ semestre, turma, código da unidade, nome da
escola, rede de escolas.
20. Permite consultar o número de dependentes por responsável de acordo com a rede de
escolas, permitindo a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e, para filtrar os resultados,
por secretaria, rede de escolas, município, escola e localização/ zona.
a) Permite exibir, na tela de pesquisa, as informações de rede de escolas, número de
responsáveis com 1 dependente, número de responsáveis com 2 dependentes,
número de responsáveis com 3 dependentes, número de responsáveis com 4
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dependentes, número de responsáveis com mais de 4 dependentes, total de
responsáveis inscritos, total de alunos inscritos, total de alunos não inscritos.
b) Permite imprimir o resultado da pesquisa em planilha e PDF.
21. Permite consultar o número de inscritos no programa Bolsa escola por escola,
permitindo a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e, para filtrar os resultados, por
secretaria, rede de escolas, município, escola e localização/ zona.
a) Permite exibir, na tela de pesquisa, o nome da unidade, total de responsáveis,
número de inscritos, percentual de atendimento, total de alunos, alunos inscritos e
percentual de atendimento.
b) Permite imprimir o relatório em planilha ou PDF.
c) Permite gerar um relatório com o número de inscritos no programa Bolsa escola
por escola, com as informações dos filtros de pesquisa, código da unidade, nome
da unidade, rede de escolas, total de responsáveis, número de inscritos, percentual
de atendimento, percentual de mães atendidas, percentual de pais atendidos,
percentual de próprio aluno atendido, percentual de outros responsáveis atendidos,
total de alunos, alunos inscritos, percentual de atendimento.
22. Permite consultar os pagamentos pendentes que foram rejeitados em alguma
remessa, agendados ou não para reenvio, permitindo a pesquisa, obrigatoriamente,
por ano e, para filtrar os resultados, por secretaria, rede de escolas, município, escola,
localização/ zona, mês, CPF do responsável, NIS do responsável e nome do
responsável, tendo como referência o arquivo de retorno da remessa.
a) Permite exibir, na tela de pesquisa, o NIS, nome do responsável, mês/ ano da
remessa com rejeição de pagamento, valor do pagamento rejeitado, motivo de
rejeição, quantidade de reenvios e mês/ ano para reenvio.
b) Permite gerar um relatório com os pagamentos pendentes rejeitados, com as
informações dos filtros de pesquisa, NIS, nome do responsável, nome da mãe do
responsável, data de nascimento do responsável, mês/ ano da remessa, valor da
remessa, número de dependentes, motivo de rejeição, quantidade de reenvios,
último reenvio, mês/ ano para reenvio, código da escola, nome da escola, total de
pagamentos pendentes, total de dependentes.
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23. Permite consultar a participação de responsáveis de acordo com o preenchimento do
campo no cadastro dos responsáveis, permitindo a pesquisa por secretaria, rede de
escolas, município, escola, localização/ zona, deseja participar.
a) Permite exibir, na tela de pesquisa, o nome do responsável, CPF, número de
dependentes e deseja participar.
b) Permite gerar um relatório com os responsáveis que possuem preenchimento para
o campo deseja participar na tela de cadastro de responsável, com as informações
dos filtros de pesquisa, nome do responsável, NIS, CPF, número de dependentes,
deseja participar, telefone, código da escola, nome da escola, nome do aluno,
matrícula, curso, série, turma e turno.
24. Permite consultar as pendências por turma dos apontamentos diários de frequência
por mês, permitindo a pesquisa, obrigatoriamente, por ano e mês e, para filtrar os
resultados, por secretaria, rede de escolas, município, escola e localização/ zona.
a) Permite gerar um relatório com as pendências de apontamento de frequência diária
para o mês selecionado na pesquisa, com as informações dos filtros de pesquisa,
rede de escola, código da escola, nome da escola, curso, turma, quantidade de
alunos, se a escola possui calendário, qual a forma de apontamento, se é
apontamento diário de frequência, se possui quadro homologado, quais são os dias
pendentes e quais são os dias concluídos.
25. Permite consultar o relatório trimestral com os responsáveis enviados nas três últimas
remessas geradas a partir da remessa selecionada, permitindo a pesquisa
obrigatoriamente pelo mês/ ano da remessa.
a) Permite gerar um relatório com os responsáveis enviados na remessa, com as
informações dos filtros de pesquisa, data de geração do relatório, NIS, nome do
responsável, número de dependentes contemplados, valor do benefício, mês/ ano
de referência e endereço do responsável.
b) Permite exibir cada remessa em uma aba do arquivo.
26. Permite consultar o resumo das remessas, permitindo a pesquisa, obrigatoriamente,
por ano e, para filtrar os resultados, por mês.
a) Permite gerar um relatório com os dados consolidados das remessas geradas, com
as informações dos filtros de pesquisa, quantidade de alunos matriculados por
remessa, alunos inscritos por remessa, alunos não inscritos por remessa, alunos
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contemplados por remessam alunos com benefício liberado por remessa, alunos
com benefício rejeitado pelo banco por remessa, total de responsáveis por
remessa, responsáveis inscritos por remessa, responsáveis não inscritos por
remessa, responsáveis contemplados por remessa, responsáveis com benefício
liberado por remessa, responsáveis com benefício rejeitado pelo banco por
remessa, quantidade de alunos por motivo de não contemplação por remessa e
quantidade de responsáveis por motivo de rejeição do banco por remessa.
27. Permite consultar o resumo do pagamento da remessa, permitindo a pesquisa,
obrigatoriamente, por mês/ ano da remessa e, para filtrar os resultados, por secretaria,
rede de escolas, município, escola e localização/ zona.
a) Permite exibir, na tela de pesquisa, rede de escolas, número de benefícios pagos
no valor base, valor total para os benefícios pagos no valor base, número de
benefícios pagos no valor integral, valor total para os benefícios pagos no valor
integral, total de benefícios pagos, total de benefícios rejeitados, total do
pagamento.
b) Permite gerar um relatório com o resumo do pagamento da remessa selecionada
na pesquisa, com as informações dos filtros de pesquisa, rede de escolas, número
de benefícios pagos no valor base, valor total para os benefícios pagos no valor
base, número de responsáveis com 2 dependentes, número de responsáveis com
3 dependentes, número de responsáveis com 4 dependentes, número de
responsáveis com 5 dependentes, número de responsáveis com 6 dependentes,
número de responsáveis com 7 dependentes, número de responsáveis com 8
dependentes, valor total para os benefícios pagos no valor integral, total de alunos,
total de benefícios pagos, total de benefícios rejeitados, total do pagamento, data
de emissão do relatório.

XXXIV.

EDUCACENSO

Compreende o conjunto de funcionalidades para cadastrar e atualizar os dados
solicitados no Censo Escolar, gerando os arquivos para importação do censo.

Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

83

1. Disponibiliza rotina para importação dos códigos INEP, dos alunos e servidores a partir
de arquivo fornecido pelo EDUCACENSO.
2. Disponibiliza rotina para validação prévia dos dados do Censo Escolar, em
conformidade com a rotina de validação do EDUCACENSO.
3. Permite gerar arquivo do Censo Escolar, sem inconsistências, para envio ao
EDUCACENSO.
4. Disponibiliza rotina para importação dos códigos INEP de alunos e turmas a partir de
arquivo fornecido pelo EDUCACENSO.
5. Permite gerar arquivo com alunos admitidos após o Censo Escolar para envio ao
EDUCACENSO.
a) Permite gerar arquivo com os alunos admitidos após o Censo Escolar. Este arquivo
deverá ser encaminhado ao INEP para se obter o código INEP destes alunos.
b) Permite atualizar o código INEP dos alunos admitidos na escola após o Censo
Escolar do mesmo ano. A atualização deve ser realizada a partir de arquivo gerado
e enviado pelo INEP, denominado ‘Resultado Certo’.
c) Permite a atualização, manualmente, do código INEP dos alunos.
6. Permite gerar arquivo de situação dos alunos a ser enviado ao EDUCACENSO.

XXXV.

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Compreende o conjunto de funcionalidades de informações gerenciais relativas a
cada um dos itens descritos anteriormente. As informações podem ser estratificadas
em diversos níveis e são apresentadas em forma de telas de consulta e/ou relatórios.
Os relatórios são apresentados em níveis gerenciais e operacionais e permitem
impressão de acordo com suas funções.
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PORTAL EDUCACIONAL

O Portal Educacional compreende o conjunto de ferramentas/funcionalidades que
favoreçam a comunicação, a integração, a interação, a colaboração e a construção
coletiva entre os atores do processo de ensino e aprendizagem (alunos, educadores,
famílias/responsáveis e gestores) e a comunidade.

I.

CONSTRUTOR DE SITIOS

Compreende o conjunto de recursos para a criação de sites para a Secretaria de
Educação, Gerências Regionais de Ensino, Escolas, Alunos, Educadores, Famílias,
Projetos e Programas implantados na Rede de Ensino. Através dele é possível a
organização das funcionalidades na Página Principal, Gerências Regionais, Escolas
e sites vinculados à Escola. Permite também a construção de menu nos sítios da
Secretaria de Educação.

1. Permite a criação e publicação de sítios para a Secretaria de Educação, Unidades
Escolares, Projetos e Programas, seguindo a hierarquia funcional definida na Rede de
Ensino.
a) Permite estabelecer o posicionamento dos recursos nos sítios.
b) Permite escolher, no mínimo, 4 (quatro) tamanhos de exibição de cada recurso no
sítio, sendo: um terço, metade, dois terços e inteiro, tomando-se como referência a
largura da área de publicação.
c) Permite personalizar o nome que será exibido como título de cada recurso.
d) Permite a utilização dos recursos, informativos, links, vídeos, álbuns, artigos,
imagens de destaque e banners, mais de uma vez no mesmo sítio.
e) Permite para os recursos utilizados mais de uma vez no mesmo sítio ou sua
categorização por assunto.
f) Permite inserir ícones de acesso a redes sociais da instituição (Facebook, Twitter e
Youtube).

Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

85

g) Recurso de contabilização e divulgação no próprio sítio, dos acessos aos
conteúdos de informativos, links, artigos, banco de aulas, banco de projetos, fóruns,
referências e vídeos publicados.
h) Permite pré-visualizar o leiaute do sitio em construção.
i) Permite copiar a organização dos recursos de um sítio para outro, de forma permita
a padronização da estrutura dos sítios e otimizar os recursos construção,
principalmente no que tange os sítios das Unidades Escolares.
2. Permite a criação e publicação de páginas exclusivas para os atores da comunidade
escolar (alunos, professores e família), sem o uso de comandos ou linguagem de
programação.
a) Permite construir a página de Educadores contendo, no mínimo, seguintes
recursos: álbuns, artigos, cursos, referências, links, quadro de horários,
aniversariantes, atividades didáticas, banco de aulas, banco de projetos, artigos,
diário de classe, fóruns e informativos.
b) Permite construir a página de Alunos contendo, no mínimo, os seguintes recursos:
boletim on-line, fóruns, links, sites de estudo, atividades didáticas, álbuns, cursos,
aniversariantes, enquete, informativos e quadro de horários.
c) Permite construir a página da família contendo, no mínimo, os seguintes recursos:
álbuns, cursos, aniversariantes, enquetes, links, boletim on-line e quadro de
horários.
d) Permite estabelecer o posicionamento dos recursos na página.
e) Permite personalizar o nome que será exibido como título de cada recurso.
f) Permite escolher, no mínimo, 4 (quatro) tamanhos de exibição de cada recurso na
página, sendo: um terço, metade, dois terços e inteiro, tomando-se como referência
a largura da página.
g) Permite inserir ícones de acesso a redes sociais da instituição (Facebook, Twitter e
Youtube).
h) Permite pré-visualizar o leiaute da página em construção.
3. Permite cadastrar para cada sítio, da Secretaria de Educação, um menu com no
mínimo 3 níveis de sub menus.
4. Permite a ordenação de dos itens e subitens que compõem o menu.
5. Permite criar páginas que serão acessadas a partir dos itens que compõem o menu.
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6. Menu padronizado para as escolas da rede municipal de ensino contendo no mínimo:
nome da unidade escolar, informações sobre a infraestrutura da escola, nome dos
gestores, nome dos coordenadores, nome dos secretários escolares, níveis e
modalidades de ensino, número de alunos matriculados e números de professores.
7. Menu padronizado, a inserção dos conteúdos manualmente ou através de importação
do Gestão Educacional.

II.

GERENCIADOR DE CONTEÚDOS

Visa gerenciar as informações dinâmicas do Portal da Secretaria de Educação,
permitindo inclusão, exclusão, alteração e publicação de dados nos aplicativos
disponíveis (como álbuns, artigos, banco de aulas e projetos, comunicado, concursos
e licitações, entre outros). Além de permitir configurar aplicativos interativos, como
bate papo, fórum, enquete, pesquisa, entre outros. O acesso a este módulo é
assegurado às pessoas previamente autorizadas. Os administradores podem atribuir
permissões aos servidores que possibilita o acesso a funcionalidades específicas, de
acordo com a função de cada um. Com o objetivo de dar autonomia à Secretaria de
Educação e órgãos vinculados (Gerências Regionais e Escolas) para gerenciamento
de seu site, facilitando e agilizando a publicação de conteúdos, com máxima
segurança. Além disso, torna possível a descentralização das atividades, ao mesmo
tempo em que mantém controle do conteúdo publicado.

1. Permite gerenciar no mínimo os recursos: informativos, banco de projetos, banco de
aulas, galeria de fotografias, links, imagens de destaques, banners, construtor de sítios,
cursos, pesquisas, fóruns, comunicados, calendário de eventos, artigos, chat, quiz
educacional, fale conosco, projeto político pedagógico, enquetes, vídeos e menu.
2. Permite definir previamente as permissões de acesso de forma individualizada, para o
gerenciamento destes recursos.
3. Permite agendar o período (data início e data fim) de publicação dos conteúdos dos
recursos: informativos, links, banners,
4. Permite indicar em quais sítios da Secretaria de Educação um determinado conteúdo
será publicado.
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III.

INTERAÇÃO

Compreende o conjunto de funcionalidades para interação entre todos os atores do
processo educativo: secretaria, alunos, servidores, familiares e comunidade. Objetiva
a participação na forma de debates, discussões, coleta de opiniões, quais sejam:
fórum, enquete, chat, pesquisa e fale conosco. O compartilhamento de ideias amplia
o olhar acerca dos temas discutidos e contribui para a gestão dos processos
educativos e elaboração de planos de ação contextualizados com a realidade.

1. Permite divulgar os canais de comunicação da Secretaria de Educação (exemplo:
ouvidoria, gabinete do secretário e outros) e Unidades escolares (exemplo: secretaria
escolar, diretoria e outros).
a) Permite cadastrar os canais de comunicação da Secretaria de Educação e das
Unidades escolares com o público, contendo no mínimo: nome do canal, telefone,
ramal e e-mail associado ao canal.
b) Permite aos usuários o acesso ao número de telefone e/ou envio de mensagem
para os canais previamente cadastrados.
2. Permite gerenciar enquetes permitindo promover uma pesquisa de opinião, sobre um
determinado assunto, entre os usuários do portal educacional, permitindo cadastrar no
mínimo: pergunta, duas alternativas e data de publicação.
a) Permite a criação de enquetes com até 6 (s) alternativas de respostas.
b) Permite determinar em quais sítios cada enquete será publicada.
c) Permite a visualização dos resultados de enquetes em tempo real, em percentual
e/ou número de votos.
3. Permite gerenciar seções de fóruns categorizados por grupos nos sítios das unidades
educacionais da Rede de Ensino e outros, possibilitando discutir sobre algum tema
sugerido, através da interação, trocas de ideias e opiniões, permitindo no mínimo incluir,
alterar, excluir, publicar e arquivar.
a) Permite o cadastro de fóruns, contendo no mínimo: nome, grupo e tópicos de
discussão.


Permite a criação de fóruns restritos.
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Permite a criação de fóruns associados a um tema.



Permite a criação de fóruns com um ou mais moderadores.



Permite ao moderador recebimento de mensagens postadas no fórum.



Permite a criação de tópicos no fórum em discussão.



Permite a criação de fórum com recurso de aprovação de mensagem
para exibição pública.



Permite citar mensagem escrita por outro usuário.

b) Permite encerramento de um fórum, bloqueando o envio de novas mensagens e
mantendo as mensagens postadas.
c) Permite reabertura de um fórum encerrado, mantendo as mensagens postadas.
d) Permite compartilhar um fórum em redes sociais contendo no mínimo: Facebook,
Twitter e Google Plus.
4. Permite gerenciar a realização de pesquisas capazes de gerar resultados quantitativos
e qualitativos, permitindo no mínimo: incluir, localizar, alterar, excluir, copiar e ordenar
formulários, possibilitando a visualização dos resultados da pesquisa nas aplicações.
a) Permite cadastrar questionários para realização de pesquisas de opinião,
direcionadas a públicos específicos, contendo no mínimo: título, subtítulo, texto de
abertura, texto de encerramento e questões.


Permite a construção de questionários para pesquisa de opinião, com
questões fechadas do tipo escolha simples ou múltipla escolha e
questões abertas, com possibilidade de envio de anexos nas respostas.



Permite a construção de questionários para pesquisa de opinião, com
inclusão de questões com imagens no enunciado e/ou nas alternativas.

b) Permite cadastrar aplicações para os questionários de pesquisas, contendo no
mínimo: título, período de publicação e público que poderá responder a pesquisa.


Permite determinar em quais sítios serão publicados a aplicação da
pesquisa.

5. Permite o compartilhamento, criando um espaço colaborativo entre os educadores e
membros da comunidade escolar, permitindo no mínimo: incluir, publicar, localizar,
alterar, excluir e arquivar.
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a) Permite o cadastro de materiais de referência pelos educadores, categorizados por
temas contendo no mínimo: nome, tipo de material, tema, autores, ano de
publicação e comentário.
b) Permite a inclusão de comentários em matérias de referência publicados.
c) Permite compartilhar um artigo em redes sociais contendo no mínimo: e-mail,
Facebook, Twitter e Google Plus.
6. Permite pesquisar os aniversariantes da rede municipal de educação.
a) Permite ao usuário (aluno e educador) a opção de não mostrar sua data de
nascimento na lista de aniversariantes.
b) Permite pesquisar a partir dos cadastros do Gestão Educacional os aniversariantes
categorizados por data (dia e mês), unidade funcional e perfil (aluno e educador).

IV.

EDUTENIMENTO

Compreende o conjunto de funcionalidades para possibilitar o aprendizado de forma
divertida e descontraída, através de jogos e compartilhamentos. Contempla os
aplicativos: Eduquiz e Cartões.

1. Disponibiliza funcionalidade que possibilite o aprendizado de forma interativa e lúdica,
através de jogos.
a) Permite cadastrar torneios de perguntas e respostas (Quiz) promovendo a
competição entre os participantes, cadastrando no mínimo: nome do torneio,
descrição, duração e data de início.


Permite indicar o público alvo de cada torneio publicado.



Permite definir a pontuação a ser distribuída a cada acerto de pergunta.



Permite definir o tempo de duração do torneio.



Permite definir quais categorias de perguntas serão respondidas no
torneio.



Permite informar em qual sítio da Rede de Ensino o torneio ficará
disponível.



Permite a participação de usuários com cadastro nos torneios.
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Permite cadastrar uma premiação para o torneio em formato de sorteio
ou leilão.



Permite que o participante acompanhe sua classificação em um
Ranking.



Permite que os usuários participem das premiações realizadas pelo
torneio através da acumulação de moedas do jogo.

b) Permite gerenciar perguntas permitindo no mínimo: incluir, alterar, importar, excluir,
publicar e arquivar.


Permite determinar o público alvo de cada pergunta.



Permite organizar as perguntas por categorias.



Permite importar perguntas de outras instituições.



Disponibiliza banco de dados de perguntas e respostas de diversas
categorias.



Permite que um participante corrija algum possível erro em uma
pergunta.

2. Permite gerenciar a publicação de cartões digitais, categorizados por assunto, bem
como, disponibilizar ferramenta de envio dos mesmos.
a) Permite o cadastro de cartões digitais, contendo no mínimo: assunto e imagem do
cartão digital.
b) Permite a pesquisa e visualização dos cartões digitais por assunto.
c) Permite o envio agendado de cartões por e-mail.

V.

CONCURSOS E LICITAÇÕES

Compreende o conjunto de funcionalidades para a publicação de editais e de
divulgação de Licitações para realizar a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, apontando a proposta mais vantajosa dentre as apresentadas.

1. Permite a publicação de uma seção de Concursos, contendo no mínimo: nome,
número do edital, descrição, data de publicação, período de inscrição e
situação do concurso.
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a) Permite a inclusão do resultado de um concurso.
a) Permite a consulta do resultado dos Concursos na interface pública.
b) Permite destacar determinado concurso.
c) Permite anexar documentos referente ao concurso.
2. Permite a publicação de uma seção de Licitações, contendo no mínimo: objeto,
número do edital, descrição, modalidade da licitação, data de publicação, data
da licitação e situação.
a) Permite a participação de usuários em Licitações publicadas com o
período de inscrição/participação vigente.
b) Permite a inclusão do resultado de uma licitação
c) Permite a consulta do resultado das licitações na interface pública.
d) Permite destacar determinada licitação.
e) Permite anexar documentos referente a licitação.

VI.

PEDAGÓGICO

Compreende o conjunto de funcionalidade com o caráter pedagógico que contribuem
nos processos de ensino e aprendizagem. Além de facilitar e possibilitar novas
metodologias, as ferramentas (como banco de aulas e projetos, artigos, eu
recomendo, sítios de estudo, vestibular simulado, boletim, minhas matérias e projeto
político pedagógico) se baseiam nas trocas de experiências entre educadores, alunos
e seus responsáveis.

1. Permite a criação de um banco de aulas em que os usuários realizem cadastro e
consulta dos planos desenvolvidos e/ou aplicados nas unidades educacionais da Rede
de Ensino. A plataforma permite o compartilhamento de experiências, criando um
espaço colaborativo entre os educadores da instituição e toda a comunidade escolar.
a) Permite o cadastro de planos de aulas pelos educadores contendo no mínimo:
nome do projeto, resumo, autores, público alvo, área de conhecimento, objetivo,
metodologia, fases do projeto e o uso.


Disponibiliza termo de aceite para o usuário que irá cadastrar um novo
plano de aula.
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Permite avaliar o plano de aula enviado pelo educador possibilitando
devolvê-lo juntamente com uma justificativa e/ou solicitação de revisão.



Permite arquivar um plano de aula no sítio.



Permite que o educador acompanhe a situação de seu projeto podendo
estar com status: a revisar; aprovado, arquivo morto, em avaliação, em
revisão, incompleto, pendente, publicado e sugestão.



Permite que o educador revise conteúdos enviados.



Permite a inclusão de comentários em planos de aula publicados no
sítio.



Permite que outros educadores incluam sua experiência sobre a
aplicação de um determinado plano de aula no sítio.



Permite compartilhar um projeto em redes sociais contendo no mínimo:
e-mail, Facebook, Twitter e Google Plus.

2. Permite criar o banco de projetos da Secretaria de Educação, a partir da colaboração
dos educadores da Rede de Ensino, de forma a possibilitar o compartilhamento de
experiências.
a) Permite cadastrar projetos pelos educadores, contendo no mínimo: nome do
projeto, resumo, autores, público alvo, área de conhecimento, objetivo,
metodologia, fases do projeto e o uso.


Disponibiliza termo de aceite para o usuário que irá cadastrar um novo
projeto.



Permite avaliar o projeto enviado pelo educador possibilitando devolvêlo juntamente com uma justificativa e/ou solicitação de revisão.



Permite arquivar um projeto no sítio.



Permite que o educador acompanhe a situação de seu projeto podendo
estar com status: a revisar, aprovado, arquivo morto, em avaliação, em
revisão, incompleto, pendente, publicado e sugestão.



Permite que o educador revise conteúdos enviados.



Permite a inclusão de comentários em projetos publicados no sítio.



Permite que outros educadores incluam sua experiência sobre a
aplicação de um determinado projeto do sítio.
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Permite compartilhar um projeto em redes sociais contendo no mínimo:
e-mail, Facebook, Twitter e Google Plus.

3. Permite a criação de um banco de artigos em que os usuários realizem cadastro e
consulta de artigos científicos de referência ou de própria autoria. A plataforma permite
o compartilhamento, criando um espaço colaborativo entre os educadores e membros
da comunidade escolar.
a) Permite o cadastro de artigos pelos educadores, categorizados por temas contendo
no mínimo: título, autor, tema, grupo, resumo e palavras chave.


Disponibiliza termo de aceite para o usuário que irá cadastrar um novo
artigo.



Permite avaliar o artigo enviado pelo educador possibilitando devolvê-lo
juntamente com uma justificativa e/ou solicitação de revisão.



Permite que o educador acompanhe a situação de seu artigo podendo
estar com status: aprovado, arquivo morto, em avaliação, em revisão,
pendente, publicado ou sugestão.

b) Permite a inclusão de comentários em artigos publicados.


Permite configurar se o artigo permite ou não comentários.



Permite configurar se os comentários serão moderados ou não.



Permite apenas que usuários cadastrados comentem os informativos.

c) Permite compartilhar um artigo em redes sociais contendo no mínimo: e-mail,
Facebook, Twitter e Google Plus.
4. Permite a emissão do boletim, documento com os apontamentos de desempenho e
frequência já registrados para os alunos pelos professores.
a) Permite o acesso do aluno aos seus boletins escolares, para todos os períodos
letivos em que ele estudou na Rede de Ensino.
b) Permite o acesso dos responsáveis aos boletins escolares de todos os alunos
relacionados a ele, em todos os anos que estudaram na Rede de Ensino.
5. Permite a divulgação do Projeto Político pedagógico de cada unidade escolar,
disponibilizando para toda a comunidade nos sítios das escolas, favorecendo a
interação entre seus membros e a escola.
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a) Permite o cadastro do projeto político pedagógico de cada unidade escolar
contendo no mínimo: texto introdutório e anexo.
b) Recurso para formatação do texto introdutório, contendo no mínimo as opções:
tamanho, cor da fonte, tipo da fonte, alinhamento do texto, espaçamento,
marcadores, recuo e tabela.


Permite a inclusão de um ou mais hiperlinks no texto introdutório, que
possibilitem aos usuários o salvamento de arquivos (download)
disponibilizados nos sítios.



Permite a inclusão de imagens e vídeos no texto introdutório.

6. Permite a disponibilização de atividades didáticas complementares para os alunos.
a) Permite ao professor o envio de arquivos e atividades para seus alunos.
b) Permite aos alunos a visualização de atividades enviadas por seus professores.
7. Permite gerenciar a publicação de salas de bate papo.
a) Permite cadastrar salas de bate-papo, contendo no mínimo: título e capacidade de
participantes.


Permite realizar reservas de vagas para usuários nas salas de batepapo.



Permite a moderação de sala de bate-papo por mais de um usuário.

b) Permite o agendamento de entrevistas on-line, contendo no mínimo: data, horário
e duração da entrevista, de forma que o acesso à sala de bate-papo seja habilitado
e desabilitado, automaticamente, em função desses parâmetros.
c) Permite a visualização da agenda de entrevistas programadas para as salas de
bate-papo.
d) Permite gravar e visualizar o histórico das entrevistas realizadas nas salas de batepapo.
e) Permite o envio de mensagens restritas na sala de bate-papo.
f) Permite gerenciar as conversas e usuários nas salas de bate-papo.
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VII.

CAPACITAÇÃO

Compreende o conjunto de funcionalidades para cursos e ensino à distância
oferecidos na Rede de Ensino. Objetivam assegurar formação continuada com
flexibilidade de tempo e espaço físico para os atores do processo educativo, em
atividades totalmente à distância ou como apoio ao ensino presencial.

1. Permite informatizar os processos gerenciais inerentes ao planejamento e realização
de cursos de extensão na instituição, permitindo no mínimo: incluir, alterar, excluir,
publicar e arquivar cursos.
a) Permite divulgação de cursos de extensão oferecidos pela Rede de Ensino para
alunos, professores e comunidade escolar, contendo no mínimo: nome do curso,
descrição, carga horária, frequência mínima para aprovação e data limite para
inscrições.
b) Permite o cadastro das turmas de um curso contendo no mínimo: endereço do local
da capacitação, nome do instrutor, quantidade de vagas oferecidas e período do
curso.
c) Permite a inscrição nos cursos oferecidos até a data limite ou preenchimento das
vagas oferecidas.
d) Permite emissão de comprovantes de pré-inscrições para os cursos.
e) Permite o cadastro de cursos de extensão públicos e restritos aos usuários do
sistema.
f) Permite a homologação da inscrição no curso a partir de uma lista de inscritos.
g) Permite ao instrutor do curso lançar frequência para os cursistas.
h) Permite gerar automaticamente uma lista dos cursistas aprovados por frequência,
para emissão de certificado.
i) Permite gerar o modelo de certificado para os cursos contendo no mínimo: título,
logomarca e texto configurado automaticamente pelas informações cadastradas no
curso (nome do curso, carga horária, nome do cursista, frequência, data de
realização).
j) Permite emissão de certificados on-line para os cursistas aprovados.
k) Permite o registro de sugestões de cursos.
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2. Compreende o conjunto de funcionalidades para gerir os programas de capacitação
destinados aos professores da Rede de Ensino.
a) Permite indicar para quais componentes curriculares ocorrerá a formação dos
professores.
b) Permite cadastrar os cursos de capacitação de professores. Contendo no mínimo:
ano de referência, descrição, bimestre, curso, componente curricular, data de início,
data de término, duração em dias, hora de início, hora fim, carga horária, indicação
de um formador e seleção dos professores.


Permite indicar até dois formadores por capacitação, com a
possibilidade de informar se o formador é interno ou externo a unidade
escolar.



Permite indicar até dez cursos. Com a possibilidade de indicação de
série.

c) Permite imprimir a lista de frequência da capacitação de professores.
d) Permite o registro da participação dos professores nas capacitações. Contendo no
mínimo: data de início, data de término, hora de início, hora de término e carga
horária.


Permite indicar os professores que compareceram à capacitação.



Permite visualizar todas as informações inseridas no planejamento da
capacitação.

VIII.

COMUNICAÇÃO

Compreende os aplicativos de caráter informativo e de divulgação de ações e eventos
da Secretaria. Os aplicativos relacionados ao item, como informes, destaques,
comunicados, calendário, perguntas mais frequentes, entre outros, objetivam além da
promoção do trabalho da Secretaria o estreitamento do vínculo com alunos,
servidores, pais e comunidade através da informação.

1. Permite gerenciar o calendário de eventos (reuniões, comemorações, feriados, período
de férias e outros) da rede Secretaria de Educação e das Unidades escolares e sua
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divulgação, através do Portal Educacional, para os alunos, educadores, família e toda
a comunidade.
a) Permite o cadastro de eventos da Secretaria de Educação e Unidades Escolares,
contendo no mínimo: nome, público-alvo, categorias previamente definidas
(exemplo: reunião, seminário, capacitação), descrição do evento, data de início e
fim e hora de início e fim.
b) Permite a publicação de eventos com visualização restrita aos usuários logados.
c) Permite visualizar os eventos do calendário por mês (meses anteriores, mês atual
e meses posteriores).
d) Permite a busca de eventos no calendário por categoria e público-alvo.
e) Permite a publicação de um mesmo evento em um ou mais sítios. Esta
funcionalidade visa permitir a Secretaria de Educação publicar um evento em todos
os sítios das Unidades escolares da rede
2. Permite gerenciar a publicação de comunicados (circulares e memorandos) de forma
a possibilitar dinamismo na comunicação oficial da Secretaria de Educação e Unidades
Escolares.
a) Permite a publicação de circulares e memorandos contendo no mínimo: título,
autor, data do comunicado, descrição resumida do comunicado e arquivo do
comunicado.
b) Permite a publicação de comunicados com visualização restrita aos usuários
logados e definição dos grupos de usuários (exemplo: diretores, secretários,
educadores e outros) previamente definidos, que terão acesso ao comunicado.
c) Permite a pesquisa de comunicados publicados por período (data início e data fim)
e/ou por palavra-chave.
3. Permite gerenciar a publicação de perguntas mais frequentes de forma a possibilitar
dinamismo na comunicação da Secretaria de Educação com a comunidade.
a) Permite o cadastro de perguntas mais frequentes categorizadas por assunto, com
suas respectivas respostas, contendo no mínimo: categoria, pergunta e resposta.
b) Permite aos usuários o acesso as perguntas mais frequentes da Secretaria de
Educação, possibilitando pesquisar por assunto e/ou palavra-chave.
4. Permite gerenciar a publicação de informativos (notícias), categorizados por assuntos
nos sítios da Secretaria de Educação.
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a) Permite cadastrar informativos contendo, no mínimo: título, imagem de chamada,
texto de chamada e corpo do texto.
b) Recursos para formatação do texto, contendo no mínimo as opções: tamanho da
fonte, cor da fonte, tipo da fonte, alinhamento do texto, espaçamento entre linhas,
marcadores de itens, recuo do parágrafo e tabela.


Permite a inclusão de hiperlinks no corpo do texto, para sítios internos e
externos.



Permite a inclusão de hiperlinks no corpo do texto, que possibilitem o
salvamento de arquivos para download.



Permite a inclusão de imagens e vídeos no corpo do texto.

c) Permite agendar o período (data início e data fim) em que o informativo ficará em
destaque no sítio ou página.
d) Permite indicar a fonte de referência do conteúdo do informativo.
e) Permite indicar o autor do conteúdo do informativo.
f) Permite a inclusão de galerias de fotografia ao informativo.
g) Permite determinar em quais sítios da Secretaria de Educação cada informativo
será publicado.
h) Permite que os usuários façam comentários sobre os informativos publicados nos
sítios.


Permite configurar se o informativo permite ou não comentários.



Permite configurar se os comentários dos usuários serão avaliados por
um usuário moderador antes da publicação.



Permite comentários sobre o conteúdo dos informativos apenas dos
usuários logados.

i) Permite compartilhar um informativo, no mínimo por: e-mail, Facebook, Twitter e
Google Plus.
j) Permite a busca de informativos a partir de um período, palavra-chave e frase, com
a possibilidade de combinação de mais de um critério de busca.
k) Permite a pré-visualização do informativo antes de sua publicação.
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5. Permite gerenciar a publicação de banners e imagens de destaque, categorizados por
assuntos, nos sítios da Secretaria de Educação, que possibilitem evidenciar um
conteúdo (exemplo: notícia, eventos, cursos, aulas, projetos, entre outros).
a) Permite cadastrar banners contendo no mínimo: título, imagem de divulgação e link
(endereço) de chamada.


Permite realizar links para sítios externos ou internos ao Portal
Educacional e o download de arquivo.



Permite agendar o período (data início e data fim) de publicação do
banner nos sítios.



Permite a publicação de um mesmo banner em um ou mais sítios. Esta
funcionalidade visa permitir a Secretaria de Educação publicar um
banner em todos os sítios das Unidades escolares da rede.

b) Permite cadastrar imagens de destaque, contendo no mínimo: título, texto de
chamada, imagem de divulgação e link (endereço) de chamada.


Permite escolher no mínimo, 3 (três) opções de dimensões da imagem
de destaque, sendo: metade, dois terços e inteiro, tomando-se como
referência a largura da área de publicação.



Permite que as imagens de destaques sejam alternadas no caso de
publicação de mais de um destaque na mesma seção do sítio.



Permite a publicação de uma mesma imagem de destaque em um ou
mais sítios. Esta funcionalidade visa permitir a Secretaria de Educação
publicar uma imagem de destaque em todos os sítios das Unidades
escolares da rede.

6. Permite gerenciar a publicação de links (endereços eletrônicos), categorizados por
assuntos, nos sítios da Secretaria de Educação.
a) Permite o cadastro de links contendo no mínimo: título, endereço do link, imagem
de chamada e texto de chamada.
b) Permite agendar o período que o link ficará publicado no sítio.
c) Permite a publicação de um mesmo link em um ou mais sítios. Esta funcionalidade
visa permitir a Secretaria de Educação publicar um link em todos os sítios das
Unidades escolares da rede.
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7. Permite gerenciar a divulgação de vídeos, categorizados por assuntos, nos sítios da
Secretaria de Educação e unidade escolar.
a) Permite cadastrar vídeos disponibilizados no Youtube ou outro sítio de
compartilhamento de vídeo, contendo no mínimo: título e endereço.
b) Permite a publicação de um mesmo vídeo em um ou mais sítios. Esta
funcionalidade visa permitir a Secretaria de Educação publicar um vídeo em todos
os sítios das Unidades escolares da rede.
c) Permite compartilhar um vídeo, no mínimo por: Facebook, Twitter e Google Plus.
8. Permite gerenciar a publicação de galerias de fotografias, categorizadas por assunto,
nos sítios da Secretaria de Educação.
a) Permite o cadastro de galerias de fotografias contendo no mínimo: nome, imagem
de chamada e conjunto de imagens que irão compor a galeria de fotografias.
b) Permite cadastrar legenda para cada imagem da galeria de fotografia.
c) Permite compartilhar uma imagem da galeria de fotografia em redes sociais, no
mínimo, por: e-mail, Facebook, Twitter e Google Plus.
d) Permite utilizar galerias de fotografia para ilustrar informativos e páginas dos sítios
da Secretaria de Educação.
e) Permite a publicação de uma mesma galeria de fotografias em um ou mais sítios.
Esta funcionalidade visa permitir a Secretaria de Educação publicar uma galeria de
fotografia em todos os sítios das Unidades escolares da rede.

IX.

SISTEMAS E SOFTWARES EDUCACIONAIS

Compreende o conjunto de funcionalidades composto de: material didático impresso;
plataforma digital (livros, recursos digitais, planos de aula etc); desenvolvimento
educacional: formação de educadores e monitoramento de implantação do sistema
de ensino e também aos recursos digitais pedagógicos da “Encyclopædia Britannica”.

Av. Raja Gabaglia, 3502, 3° andar, Sala 301 | Estoril | Belo Horizonte | MG | CEP 30494-310
Tel/Fax +55 31 3339-0525 | www.auge.com.br

10
1

COMUNIDADE EDUCACIONAL CONECTADA

I.

FAMÍLIA CONECTADA

Permite o acompanhamento da vida escolar de todos os dependentes da Rede de
Ensino ou da própria vida escolar. Possibilitando visualizar o detalhamento das notas,
frequência do ano atual, boletim qualitativo e quantitativo de todos os anos que esteve
na rede, calendário escolar, quadro de horário, atividades didáticas disponibilizadas
pelos professores, notícias da Rede de Ensino e as informações da escola na qual
está matriculado ou que seus dependentes estão.

1. Disponibiliza plataforma que permita o acesso ao sistema por meio de tablets ou
smartphones.
2. Permite trabalhar de modo on-line com suporte mínimo para:
Dispositivos Android: Android versão 4.4 ou superior;
Dispositivos Apple: iOS 8 ou superior;
3. Permite visualizar os apontamentos de frequência diariamente, quando for o caso,
identificando em qual aula foi a falta e se a mesma é justificada ou não.
4. Permite visualizar o quantitativo e o percentual de faltas por mês, bimestre e por ano.
5. Permite visualizar os apontamentos qualitativos de todos os bimestres e quantitativos
por atividade, quando for o caso, e em todos os bimestres.
6. Permite visualizar o boletim escolar qualitativo de todos os bimestres e quantitativos de
todos os anos que o aluno esteve matriculado na Rede de Ensino.
7. Permite visualizar o quadro de horário e a matriz curricular do aluno.
8. Permite visualizar o calendário escolar da escola que o aluno está matriculado com
uma visão diária, bimestral e anual.
9. Permite a visualização de atividades enviadas pelos professores dos alunos.
10. Permite visualizar a notícias publicadas nos sites das escolas e secretaria de educação.
11. Permite visualizar as informações do aluno e das escolas.
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12. Permite que o responsável veja as informações de todos os dependentes dele sem
precisar de utilizar vários acessos (login e senha).

II.

EDUCADOR CONECTADO

Permite o acompanhamento da sua rotina escolar de todos as escolas que o professor
ministra na Rede de Ensino. Possibilitando utilizar o diário de classe móvel, minhas
matérias, calendário escolar, quadro de horário do professor, banco de aulas e banco
de projetos, artigos, cursos, notícias da Rede de Ensino e as informações das escolas
na qual ministra. Este módulo está a desenvolver.

III.

GESTOR CONECTADO

Permite o acompanhamento da rotina escolar de todos os gestores da Rede de
Ensino, sejam eles coordenadores pedagógicos, diretores ou secretário de educação,
por exemplo. Este módulo está a desenvolver.

IV.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL)

Compreende o conjunto de ferramentas para interação com os atores do processo de
ensino e aprendizagem (estudantes, educadores, gestores e família), notadamente:


Ferramentas de pesquisa;



Robô para interação telefônica;



Aplicativos móveis.
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