Release – Diário Escolar Digital – Versão 1.2.0
REMANEJAMENTO DE ALUNOS E ATUALIZAÇÃO DAS LISTAS DE
ATIVIDADES E FREQUÊNCIA
Nesta versão do Diário Escolar Digital, tratamos da movimentação de alunos dentro da mesma
escola (remanejamento) e dos casos em que os alunos não aparecem nas listas de Atividades e
Aulas, fazendo com que a enturmação seja diferente da apresentada no SIMADE para os
alunos ativos.
A seguir, orientaremos sobre como proceder nos casos de remanejamento e atualização de
listas.

Remanejamento de alunos no SIMADE
O remanejamento de alunos deve ocorrer utilizando a opção “Remover” presente na tela de
Enturmação no SIMADE. Se executado conforme orientado a seguir, os dados de avaliação e
frequência dos alunos registrados no Diário Escolar Digital serão preservados e acompanharão
a movimentação do aluno.
Acessar o menu Aluno -> Enturmação. Posteriormente, selecionar a turma, o aluno e clicar no
botão REMOVER:
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2 – Selecionar o período letivo, o turno e
a turma destino.
1 – Informar a data do
remanejamento do aluno

3 – Selecionar o aluno
4 – Clicar em “Aplicar”

5 – Clicar em “Confirmar”

ATENÇÃO!!!
Caso o remanejamento seja realizado de forma diversa do orientado, os
lançamentos não acompanharão o aluno na movimentação para a turma
de destino tanto no SIMADE quanto no Diário Escolar Digital.
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Atualização de Listas – Diário Escolar Digital
Para resolver os casos de alunos que não aparecem no Diário Escolar Digital em função de
remanejamento de turmas ou de transferência de escola, foi implementada a função
“Atualizar Lista”:

Essa opção estará disponível no menu “Atividades Avaliativas” e “Aulas Lecionadas”, na edição
dos registros de bimestres abertos. Para cada registro onde a lista deve ser atualizada, será
necessário clicar no botão “Atualizar Lista”.

Inativar alunos removidos ou transferidos – Diário Escolar Digital
Os alunos transferidos ou remanejados continuarão a constar na lista dos registros já
efetuados até a data de encerramento da matrícula ou de remanejamento do aluno.

Caso o aluno não pertença mais a turma e continue sendo apresentado na lista, o professor
deverá selecionar o status do aluno “Ativo”. O nome do estudante inativo aparecerá tarjado na
lista.
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Nos registros realizados após a data de remanejamento ou transferência dos alunos, constarão
apenas os estudantes ativos no momento do cadastro. Assim, os alunos que apareciam
tarjados na lista não serão visualizados no Diário.

Visualizando os registros de Alunos Remanejados – DED

Os consolidados de avaliação e frequência estarão disponíveis no Diário
em um dia útil após a data do remanejamento.
Os alunos remanejados terão seus consolidados de frequência e atividades enviados para a
turma de destino.
Para visualizar os consolidados de frequência dos alunos, basta clicar no botão “Faltas do
aluno”. Será apresentada uma tela na qual consta o nome da turma onde o estudante faltou
(turma origem), quem foi o responsável pelo registro e a data de remanejamento desse aluno.

É fundamental lembrar que os consolidados de frequência do aluno na turma de origem
computam para o fechamento do bimestre na turma de destino.

Para visualizar os consolidados de atividades dos alunos, basta clicar no botão “Ver Detalhes”.
Será apresentada uma tela na qual consta o nome da turma onde o aluno realizou a atividade
(turma de origem), qual a distribuição dos pontos, o aproveitamento do aluno, quem foi o
responsável pelo registro e a data de remanejamento desse aluno.
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É fundamental lembrar que os consolidados de atividades do aluno na turma de origem
computam para o fechamento do bimestre na turma de destino.

IMPORTANTE:
O professor deverá conferir os lançamentos e realizar os ajustes necessários para o
fechamento do bimestre.
O aluno poderá ser inativado, caso o valor total de pontos do bimestre já tenham sido
distribuídos pelo professor da turma de origem.

ATENÇÃO!!!
Os consolidados de avaliação e frequência estarão disponíveis no Diário
em um dia útil após a data do remanejamento.
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