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Na tela de acompanhamento do fechamento, acessada por meio do menu “Fechamento > Acompanhamento do fechamento” 
cada UE poderá acompanhar o seu processo de fechamento com totais por situação e detalhamento por turmas e estudante. 



Possibilidade de consulta sobre em quais situações se encontram o Conselho de Classe das turmas/componentes, promovendo melhor 
direcionamento de ações. 



 Na tela de conselho de classe foram realizadas algumas melhorias como a disponibilização da informação do total de aulas 

na aba “Final”, além da informação de total de aulas e compensações de ausência para os componentes que não lançam nota (Sala de 

Leitura e Educação Digital, por exemplo). Além disso, uma grande alteração foi realizada nos campos de recomendações a família e ao 

estudante onde não serão mais sugeridos os textos para os campos e o usuário deverá selecionar dentre as frases padrões ou escrever 

um texto livre, a combinação das duas possibilidades (frases selecionadas + texto livre) também é permitida. A informação dos campos 

continua obrigatória e só será possível salvar o conselho de classe com os dois campos preenchidos e com todas as notas informadas 

(vindas do fechamento ou lançadas no conselho) como já ocorria anteriormente. Lembramos que as recomendações são impressas no 

boletim completo, diferente das Anotações Pedagógicas que são de consulta apenas dos usuários, profissionais da educação. 



A partir de agora os principais registros pedagógicos poderão ser realizados de forma agrupada no Listão que é acessado no menu “Diário de Classe > 
Listão”. Na tela inicial do Listão o usuário visualiza todas as suas turmas/componentes curriculares e de acordo com a modalidade estão disponíveis 
colunas que servem de atalho para as telas específicas. 
 



Em cada coluna será sinalizado se existe alguma pendência ou se os registros estão em dia. As pendências são sinalizadas 
considerando a seguinte regra: 

 Frequência: Aulas com data anterior a atual que ainda não possuem registro de 

frequência. 

 

 Plano de aula: Aulas com data anterior a atual que ainda não possuem registro de plano 

de aula. 

 

 Avaliações: Avaliações com data anterior a atual que ainda não possuem nota/conceito 

para pelo menos um estudante.  

 

 Fechamento: Componente que ainda não teve o fechamento iniciado após o início do período 

de fechamento.  





Ao salvar o lançamento da nota/conceito final o sistema dá início ao processamento de fechamento, gerando as pendências, caso sejam 
identificadas.  



O fluxo é o seguinte: Professores devem acessar "Diário de Classe > Notas" e lançar a nota ou conceito final do bimestre. Primeiro criar atividade 
avaliativa no calendário do professor:  



 Uma nova interface para consulta detalhada da frequência das crianças e estudantes está disponível em “Diário de classe > 
Acompanhamento de frequência”. Nesta tela é possível consultar a quantidade de ausências, compensações de ausências e percentual de frequência, 
também é possível consultar quais os dias de ausência e as justificativas inseridas na tela de registro de frequência. 

Acompanhamento de frequência 



 A mesma tela é utilizada para o lançamento das notas/conceitos das avaliações e da 

nota/conceito final, porém as avaliações podem ter a nota/conceito lançada a partir da data da sua 

aplicação e as notas/conceitos finais só podem ser lançadas durante o período de fechamento.  



  
As notas/conceitos desse campo que irão migrar para o Boletim do estudante. 

Seção no sistema Tipo de Registro Modalidade O que fazer? 

Fechamento Conselho de Classe Fundamental, Médio e EJA Visualiza e poderá incluir notas/conceitos e justificativa 



 As pendências podem ser resolvidas pelo professor caso ele registre as frequências, planos e notas de avaliação faltantes 
ou pelo CP que no caso resolve a pendência assumindo que o registro do professor não é necessário. 

Ao clicar em uma Notificação de Ação você será levado à tela de detalhamento da notificação.  





O relatório de acompanhamento do fechamento que é gerado a partir do 

menu “Relatórios > Fechamento > Acompanhamento do fechamento” ganhou 

uma nova visão para que as DREs possam acompanhar de forma sintetizada o 

andamento do processo de fechamento nas UEs do seu território. Para 

visualizar o relatório geral basta selecionar “Todas” em UE. 



- Boletim detalhado 
O modelo de boletim a ser impresso na tela “Fechamento > Boletim”, poderá ser no modelo “Simples” onde 
serão impressos os boletins em miniatura (6 por página) ou no modelo “Detalhado” onde será impresso um 
boletim por página. 



Ata de resultados finais em Excel - mais de uma turma 

Na geração da ata de resultados finais em “Relatórios > Atas > Ata final de 

resultados”, é possível selecionar mais de uma turma - inclusive todas as turmas - e 

gerar a ata no formato excel. Para cada turma da unidade será recebida uma 

notificação. 



 



 A partir de agora os gestores da UE (CP, AD e Diretor) possuem acesso total nas interfaces de registros 
pedagógicas e poderão inserir os registros nos casos de professores aposentados, exonerados ou falecidos. Os 
registros contemplados são: 

- Cadastro de aula; 

- Cadastro de atividade avaliativa; 

- Frequência, inclusive justificativa;  

- Plano de aula, inclusive cópia; 

- Compensação de ausência; 

- Lançamento de nota de avaliações;  

- Lançamento de nota do bimestre; 

- Lançamento de nota final (tela de fechamento).  







 Para encaminhamento do e-mail relatando problema do sistema é necessário 
ao Administrador tentar orientar primeiramente o professor, verificando os passos 
executados por esse nos procedimentos de Registro, conferir a situação do servidor no 
EOL, visto que o acesso as turmas depende da atribuição em EOL do regente. 
 Apenas se comprovando que realmente se trata de Erro do sistema para 
cadastrarmos a situação junto a equipe técnica, é necessário enviar pelo e-mail oficial da 
Unidade: 
 
Nome completo do professor; 
RF; 
Turma; 
Disciplina; 
Print das telas de Erro do SGP e dependendo do caso print do EOL. 
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