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Características Gerais:  

Sistema Web; 

 Permite acessar todas as funcionalidades via tablet; 

 Não precisa instalar nenhum aplicativo para acessar o sistema 
Web.  

Módulo Geral – Secretaria  

Possui cadastros das tabelas auxiliares aos cadastros principais, 
informando os logradouros, bairros, municípios de acordo com o 
cadastro do IBGE, regiões e zonas municipais;  

Possui cadastro de tipos de ensino;  

Permite a geração de senha para cada aluno, para que seja 
realizado o acesso ao portal, previamente cadastrado;  

Possui cadastro de feriados e dias não letivos;  

Possui cadastro das habilitações e tipos de ensino de acordo 
com a MEC;  

Possui cadastro das nacionalidades, raça/cor e escolaridades;  

Possui cadastro dos tipos de benefícios sociais que são 
concedidos aos alunos;  

Possui cadastro das disciplinas, podendo indicar inclusive quais 
são os professores que as lecionam, fornecendo dados para a 
elaboração da grade horária das aulas;  
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Possui cadastro de doenças para ser utilizado em conjunto com o 
cadastro das pessoas;  

Possui cadastro das funções, formações profissionais e 
modalidades para indicar nas qualificações dos funcionários;  

Possui cadastro dos horários das aulas;  

Possui cadastro de composição de turno;  

Possui cadastro dos alunos integrado com o cadastro de 
pessoas, contendo os dados para localização do aluno, dados 
familiares, informações sobre a saúde do aluno, remédios que 
toma com freqüência, acuidade visual, cirurgias realizadas, 
convênio médico, alergias, tipo sanguíneo, dentre outras 
informações sobre a saúde do aluno;  

Permite realizar o acompanhamento dos benefícios concedidos 
aos alunos, tais como vale transporte, bolsa família, etc.;  

Permite cadastrar os ciclos de ensino definido pelo município 
informando a série de cada ciclo em caso de ensino seriado;  

Controla documentos virtuais  Possui gestão de processo interno 
de processo, CRM, com níveis hierárquicos de decisões, 
assuntos e a gestão da tramitação.  

Módulo - Gestão de Demanda  

Permite registar a demanda de vagas por unidade Escolar;  

Permite gerencias as vagas físicas, autorizadas e mobiliadas.  

Permite especificar a quantidade de turmas por cursos, etapa e 
turno.  

Permite visualizar as vagas livres e as ocupadas pelos alunos 
vigentes e pelos alunos pré matriculados;  
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Possui cadastro dos candidatos integrado com o cadastro de 
pessoas, permitindo identificar as preferências escolares de 
acordo com a localização da moradia do candidato (bairro, região 
ou zona);  

Possui relacionamento entre pré-matricula e mapa de vagas (Pré-
Matrícula);  

Permite montar o mapa de vagas das escolas identificando o 
período e a etapa, tipo de vaga, região, curso, ano letivo e 
graduação.   

Permite realizar a distribuição das vagas mapeadas de acordo 
com as preferências escolhidas pelos candidatos;  

Permite realizar ajustes manuais sobre a distribuição realizada;  

Emite relatório dos cadastros apresentados; 

 Emite relatórios gerenciais demonstrando a distribuição das 
vagas por escolas, contendo as etapas e nomes dos candidatos;  

Emite relatórios contendo os candidatos que não conseguiram 
vaga em nenhuma escola;  

Emite relatórios que demonstrem a demanda de candidatos por 
bairro, região e zona municipal, comparando com a disposição 
das vagas das escolas por bairro, região e zona municipal;  

Possibilita a confecção de relatórios de acordo com a 
necessidade da Prefeitura;  

Permite realizar a pré matricular diretamente do mapa de vaga.  

Permite matricular o pré-aluno diretamente da funcionalidade pré 
matricula;  

Permite visualizar quais pré matriculas tiveram as matricula 
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efetivada;  

Gerencia as pré-matrículas evitando que uma pessoa reserve 
vagas em várias escolas da rede;  

Cargos e Funções  

Permite montar o mapa de cargos e funções das estruturas 
físicas;  

Permite visualizar da os cargos ocupados da rede e os livres;  

Permite visualizar a necessidade de profissionais para rede;  

Integrado com o Módulode Gestão de infra-estrutura e Docente;  

Módulo – Gestão de Infra-estrutura  

Possui cadastro de tipo de unidades físicas, tipo de uso, 
característica física, tipo de característica física e tipos de grupos 
e ambientes.  

Permite cadastrar todas as unidades físicas da rede de ensino, 
escolas, quadras, centro de formação.  

Possui cadastro de grupos de dependências, blocos, pavimentos 
e outros.  

Possui cadastro dos tipos de dependências que serão 
relacionadas nas escolas;  Possui cadastro das características das 
dependências;  

Possui cadastro dos bens pertencentes às dependências;  

Permite gerencias os itens físicos patrimoniais da rede de ensino 
e unidades físicas;  

Possui registrar as fotos dos ambientes físicos;  
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Permite registrar os documentos dos ambientes físicos 
digitalizados como: decreto de criação, decreto de autorização e 
outros;  

Permite registrar danos nos ambientes físicos ;  

Módulo –Docente  

É integrado com o módulo de Gestão de demanda, Infra-
Estrutura, Escola e Folha de Pagamento;  

Possui cadastro de funcionários integrado com o cadastro de 
pessoas, indicando os dados de contratação, modalidades 
profissionais e formações acadêmicas com possibilidade de 
informar a pontuação de cada item para ser usada na Remoção, 
indicação dos horários de trabalho do funcionário, permitindo 
inclusive registrar horários de trabalho para escolas diferentes 
para o caso do professor lecionar em mais de uma escola;  

Registra os afastamentos dos funcionários indicando seu tipo e 
motivo; Permite habilitar os docentes em suas 
disciplinas;  Gerencia a movimentação dos docentes, nos locais e 
Sede;  Gerencia a pontuação da rede e por unidade escolar;  

Permite informar a jornada de trabalho semanal; Possui cadastro 
de titularidades;  Possui cadastro de tipos de pontuação;  Possui 
parametrização para cada tipo de pontuação;  

Permite registrar todas as titularidades por funcionário e docente 
mesmo as que não serão validas no processo;  Possui a 
funcionalidade de digitalização de documento, que permite juntar 
no processo de pontuação copia de todos os documentos que 
foram aprovados e rejeitados;  

Permite cadastrar os tipos de afastamentos para serem 
apontados juntamente com as faltas dos 
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funcionários/professores;  

Possui a funcionalidade gestão de recursos, no qual permite que 
o funcionário acompanhe todos os recursos que foram 
interpolados junto a comissão de atribuição.  

Possui extrato de pontuação, mostrando detalhadamente as 
pontuações por cada tipo de pontuação, até as que foram 
expiradas.  

Permite imprimir lista de pontuação por disciplina;  

Permite montar o quadro escolar contendo todas as turmas da 
rede divididas por estabelecimento, disciplina e turno;  

Permite movimentar docente para turma multi-seriada; Permite 
cadastrar bloco de aulas;  Possui controle de demanda de 
docentes;  Possui movimentação de função;  

Integrado com o módulo de gestão de demanda, permitindo 
identificar quais são as vagas que estão livres ou vagas;  

Utiliza o cadastro dos candidatos integrado com o cadastro de 
pessoas, permitindo identificar as preferências de acordo com a 
localização da moradia do docente (bairro, região ou zona);  

Módulo- ESCOLA  

Possui cadastro das turmas indicando o período, ciclo, sala, 
capacidade da turma, horários;  

Registra a matrícula do aluno colocando-o em uma turma já 
existente, indicando o seu RM (Registro de Matrícula);  

Permite gerar lista piloto de alunos;  

Permite gerenciar os status do ano letivo;  
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Permite identificar a situação real do aluno, ao nível de presença 
em aula.  

Permite registrar as notas e faltas dos alunos, parametrizando os 
lançamentos por bimestre ou diária;  

Permite registrar as dispensas dos alunos de alguma disciplina;  

Possui o registro das aulas dadas, contendo o conteúdo das 
disciplinas facilitando para a montagem do diário de classe 
integrado ao módulo Portal Possui o registro dos 
encaminhamentos médicos dos alunos para tratamentos 
emergenciais;  

Registra as transferências dos alunos podendo ser mudança de 
sala dentro de uma mesma escola ou mudança de unidade 
escolar dentro da rede;  

Registra as ocorrências disciplinares cometidas pelos alunos 
dentro da unidade escolar;  

Emite relatórios de todos os cadastros apresentados;  

Emite relatórios de acordo com os modelos do município, 
elaborados pelos diretores, secretário e oficiais de escola, 
fazendo parte do sistema somente os relatórios necessários para 
administração escolar. Possuir relatórios gerenciais que 
demonstrem o controle de todas as funções solicitadas, mapa de 
vagas, benefícios concedidos, históricos escolar, boletins, entre 
outros solicitados pelos usuários;   
 
Controla a movimentação do aluno;  

Possui gestão de momentos referenciais integrados com a 
secretaria e gerenciados por status;  
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Módulo – Merenda   

Cadastro de per capita por escola e refeição;  Cadastro de 
produtos classificados por tipo;   

Cadastro de cardápios e os referidos produtos, com a forma de 
preparo;  

Elaboração do cronograma para a rede de ensino, informando a 
data e o referido baseado no cronograma, no empenho e nos 
dias de entrega, gerar a tabela de entrega dos produtos nas 
escolas;  

Cadastro dos Mapas, para fazer a baixa da quantidade 
consumida na escola;  

Cadastro das notas fiscais de entrega dos produtos; 

 Emissão cronograma de cardápios, podendo escolher a refeição; 

 Emissão do cronograma de entrega de produtos;  

Emissão do movimento de produtos enviados as escolas;  

Emissão de produtos empenhados e suas quantidades;  

Emissão da quantidade enviada e consumida por escola;  

Emissão da grade de alunos atendidos na rede;  

Emissão da per capita diária da rede; 

 Emissão de incidência de produto por período.  

As escolas podem fazer acesso e realizar a baixa dos mapas. O 
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acesso é restrito a atividade referida;  

Módulo – Transporte  

Controle de alunos por roteiro;  

Cadastro de linhas;  

Controle de veículos próprios e locados, utilizados no transporte;  

Controle de gastos com serviços como: lavagem, lubrificação, 
abastecimento;  

Controle de gastos com o transporte locado;  

Emissão de alunos transportados agrupados por escola e linha, 
podendo ser filtrados por dependência, ensino e turno;  

Emissão de linhas, com os fornecedores, veículos, turnos, 
número de alunos atendidos e distância percorrida, podendo ser 
filtrados por dependência, ensino e turno;  

Emissão de linhas com as escolas atendidas, o número de 
alunos e a distância percorrida, podendo ser filtrados por 
dependência, ensino e turno;  

Emissão de abastecimento por veículo no período, listando os 
litros, a quilometragem atual, a quilometragem percorrida e a 
média de km/l;  

Emissão de serviços com referido valor gastos por veículo em 
determinado período;  

Emissão de custos por dependência;  Emissão do número de 
alunos atendidos por rede de ensino.  
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Módulo –Avaliação   

Integrado com o módulo – secretária  Permite cadastrar Tipo de 
avaliação; 

 Permite cadastrar Período;   

Permite cadastrar avaliação;   

Permite cadastrar descritivos e classes;  

Possui parâmetro de avaliação que permite adequar o sistema 
com o modelo de avaliação do município;  

Permite parametrizar o sistema para que o mesmo permita lançar 
avaliações diferentes para a mesmo disciplina dentro do mesmo 
ano letivo, exemplo no primeiro período de avaliação é nota 
porem no segundo período é conceito.  

MóduloPortal – Web  

(Turma Virtual - Professor) 

 Possui cadastro de turmas virtuais;  

Permite a atribuição dos blocos temas;  

Possui cadastro de aulas, sendo que, cada aula deve estar 
relacionada a um bloco temas, e se adequar a um tipo de ensino;  

Permite a inclusão dos materiais relacionados a uma aula; 
Contem repositório de arquivos por aula;  

Contém calendário para registrar as atividades presentes e 
futuras;  

Permite registrar as aulas ministradas com os eventos ocorridos;  

Permite lançar falta diária; 
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Permite lançar falta por atividade aula por aluno;  

Permite enviar mensagem para alunos;  

(Turma Virtual - Aluno)  

Permite a interação entre grupos de estudos, através da troca de 
mensagens, sendo que cada aluno só poderá ver as mensagens 
do seu respectivo grupo;  

Permite ao aluno a consulta das suas notas; 

 Permite ao aluno saber o objetivo da aula antes de acessar seu 
conteúdo;  

Permite ao aluno fazer o download de materiais para estudo off-
line;  

Possui calendário, para que o aluno possa ver as atividades a 
serem realizadas;  

Permite ao aluno realizar buscas por determinadas aulas;  

Repositório de arquivo 

 Gerencia o controle de login para efeito de estatística  

Módulo – Financeiro  

Possui cadastro de orçamento geral;  

Possui cadastro de plano de contas central;  

Possui cadastro de plano de conta por escola;  

Possui cadastro de entidade e membros;  

Possui cadastro de centro de custo;  

Permite registrar todas as despesas e receitas;  
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Permite consolidar os resultados de todos os planos de contas de 
todas as escolas;  

Emite relatórios e demonstrativos financeiros;  

Módulo – Pedagógico  

Permite elaborar e registras e acompanhar a execução do Plano 
Político Pedagógico;  

Permite registrar um perfil de habilidades do aluno, registrando 
seus conhecimentos em outras áreas extracurriculares;  

Permite registrar todos os atendimentos aos alunos e pais 
realizados pelo coordenador pedagógico e direção;  

Permite registrar todos os projetos utilizados nas turmas de 
projetos e acompanhara os resultados dos alunos participantes 
dos projetos;  
!


