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O(a) diretor(a) em seu perfil terá acesso ao reinício de senha. 

Não obteve sucesso: ABRIR CHAMADO 4000-1763 

A senha padrão será: Sgp + 4 últimos dígitos do RF 



Para o administrador do SGP da Unidade a etapa inicial é a  
criação de eventos no calendário:  

Torna-se necessário o preenchimento das janelas de seleção para as definições 
pretendidas: 

Selecionar Tipo de Evento 



 

 Quando se tornar necessária a inclusão do(a) 

docente(a) para lançamento dos registros aos 

estudantes. 



Acessar o menu 

• Gestão 
• Documentos. 

• Perfil Professor não tem acesso à essa tela. 















FECHAMENTO 

https://06aec9f3-db9f-42cd-add3-b13b6e794385.filesusr.com/ugd/4f88d7_adabfbd5805b4f47b7f1b1c009ba7b99.pdf


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







 Ao selecionar um dos atalhos disponíveis o usuário é direcionado para a tela de operações na aba 

relacionada ao atalho, porém é possível trocar de aba e realizar outros registros sem a necessidade de voltar a tela 

inicial. Em cada coluna será sinalizado se existe alguma pendência ou se os registros estão em dia.  



• 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.  



 Na tela de frequência do Listão é possível registrar a frequência de 

vários dias de uma única vez e para isso o usuário deve selecionar o período 

que deseja efetuar os registros. Para regência de classe (infantil, fundamental I e 

EJA) os períodos sempre serão semanais, sendo assim, em uma semana 

com aulas em todos os dias serão apresentados 5 dias, porém caso existam 

aulas de reposição ou CJ poderão ser apresentadas mais dias ou aulas.  

  

 Para os demais componentes curriculares o período será montado 

considerando 5 dias com aulas, então dependendo da quantidade de aulas 

em cada semana o período poderá ser de mais de uma semana.  

  

 A dinâmica do registro é a mesma que se aplica na tela individual, 

sendo possível atribuir presença, ausência ou remoto para todas 

crianças/estudantes ou editar individualmente. Se houver predefinição na outra 

tela de frequência, a opção selecionada será sugerida e caso não houver a 

sugestão é de presença para todos.  



 Ao selecionar um dos atalhos disponíveis o usuário é direcionado para a tela de operações 
na aba relacionada ao atalho, porém é possível trocar de aba e realizar outros registros sem a 
necessidade de voltar a tela inicial. Em cada coluna será sinalizado se existe alguma pendência ou se os 
registros estão em dia. 



 Para adicionar a justificativa de ausência/anotações deve-se 

expandir a criança/estudantes acionando a opção “Detalhar” na coluna 

“Informações adicionais”.  

 O cálculo do percentual de frequência continua sendo realizado 

em segundo plano e leva alguns segundos para atualizar. 









 A partir de 2022 o período de fechamento (abertura) será cadastrado apenas por SME, 
não sendo mais necessário o cadastro por cada UE. Nos calendários escolar e do professor serão 
apresentados os eventos de SME relacionados ao 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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