Release – Diário Escolar Digital – Versão 1.1.7
O Diário Escolar Digital tem uma nova versão onde estão contemplados os registros das
atividades de recuperação paralela (nota substitutiva), recuperação bimestral, fechamento do
bimestre e disponibilização do perfil Professor/Especialista.

Lançamento das notas de Recuperação Paralela
Para registrar a atividade de recuperação paralela, selecione uma das atividades aplicadas,
como no exemplo abaixo:

Clicar sobre a
atividade para a qual
será registrada nota
substitutiva.

Informar no campo indicado a
nota para o aluno que realizou a
atividade substitutiva e clicar
em ‘salvar’.

Lançamento das notas de Recuperação Bimestral
Para registrar atividade de recuperação bimestral, será necessário criar um novo registro com
esse tipo. Veja:

Clicar em novo

Informar os dados da
turma

Lançar o valor total do
bimestre

Selecionar ‘Recuperação’
e clicar em Salvar

Para registrar o
aproveitamento, clique
em Inserir notas.

Registre a nota para o aluno que
realizou a atividade de
recuperação e clique em ‘salvar’.

Cabe ressaltar que os registros de recuperação paralela
e bimestral deverão ser efetuados antes do fechamento
do bimestre.

Lançamento de Conceito Final
Para as disciplinas que registram o aproveitamento por conceito deverá ser configurado um
lançamento do tipo ‘Conceito Final’. Esse é o lançamento que migrará para o menu avaliação > avaliação/frequência do SIMADE.

1- Informar os dados da
turma

2 - Marque a opção
‘Conceito Final’.

3 - Clique em ‘Salvar’ e,
posteriormente, clique
em ‘Inserir Notas’.

Informar o conceito que
representa o aproveitamento do
aluno no bimestre.

Neste campo, informar um breve
resumo do desenvolvimento do
aluno no bimestre. O campo
comporta o registro de até 300
caracteres.

Realizados todos os lançamentos, clicar em ‘salvar’. Se desejar fechar o bimestre, siga as
orientações abaixo.

Fechamento de Bimestre
O fechamento do bimestre migrará os dados do Diário para o SIMADE. Para fechar o bimestre,
o professor pode utilizar o menu lateral ou escolher um lançamento de aula ou atividade e
clicar no botão ‘Fechar Bimestre’. Caso opte por fazer pelo registro, é necessário realizar o
procedimento apenas uma vez para aula e outra para atividades.

Fechamento do Bimestre pelo Menu Lateral

1 – Para envio dos dados ao
SIMADE, selecione a turma e a
disciplina ou apenas clique em
‘Pesquisar’.

2 - Selecione as turmas cujos dados deverão ser
migrados para o SIMADE, indique o bimestre e
clique no botão ‘Fechar Bimestre’ no canto superior
direito da tela.

Fechado o bimestre, aparecerá uma indicação
na coluna ‘Fechado’ e o Sistema atualizará a
base do SIMADE no dia seguinte.

Quando o Sistema concluir o envio dos
dados para o SIMADE, ao consultar os
lançamentos do bimestre no menu
‘Aulas’, aparecerão indicações nas
colunas ‘Fechado’ e ‘Envio SIMADE’.

Fechamento do Bimestre pelo Registro de Frequência

Escolha o último registro de aula e clique
sobre ele

Clique no botão
‘Fechar Bimestre’

Clique
em OK.

Fechado o bimestre, aparecerá uma
indicação na coluna ‘Fechado’ e o
Sistema atualizará a base do SIMADE no
dia seguinte.

Quando o Sistema concluir o envio dos
dados para o SIMADE, ao consultar os
lançamentos do bimestre no menu
‘Aulas’, aparecerão indicações nas
colunas ‘Fechado’ e ‘Envio SIMADE’.

As mesmas orientações valem para o
fechamento das notas.

Dados migrados para o menu Avaliação ->
Avaliação/Frequência do SIMADE
No dia seguinte, ao pesquisar pela turma no menu Avaliação -> Avaliação/Frequência, a escola
deverá informar o total de aulas previstas para a disciplina e clicar em salvar.

Atualizadas as aulas previstas, a escola poderá emitir o boletim escolar através do menu
utilitários -> relatórios -> aluno -> boletim.

Reabrir Bimestre – Corrigir Erros de Fechamento
Ao fechar o bimestre, o Sistema bloqueará qualquer registrou ou correção para o período
encerrado. Caso haja necessidade de corrigir algum lançamento, o Secretário ou Especialista
da Escola (Supervisor ou Pedagogo) têm a permissão para desbloquear os lançamentos.

1 - Para Reabrir
Veja: o Bimestre, selecione a
turma e disciplina ou clique em pesquisar
para visualizar todos os bimestres
encerrados na escola.

2 - Marque o bimestre que será reaberto
e clique em ‘Reabrir Bimestre’.

Esse procedimento permitirá que o Professor possa corrigir os lançamentos. Após a correção,
será necessário ‘Fechar Bimestre’ novamente para que os dados sejam atualizados no SIMADE.

As mesmas orientações valem para a
reabertura do bimestre para correção
de notas.

