O SGE É UM SISTEMA QUE TRANSFORMA
A EDUCAÇÃO EM UM CICLO ÚNICO.
TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS
SÃO APROVEITADOS MUTUAMENTE.
PARAMETRIZAÇÃO
(SME)

gestão
Pedagógica

censo
escolar

O SISTEMA TEM O PAPEL DE FACILITAR O
CENSO ESCOLAR POR MEIO DE FERRAMENTAS
ADMINISTRATIVAS QUE FORNECEM TODAS
AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESCOLA, ÀS
TURMAS, AOS PROFESSORES E AOS ALUNOS.

SISTEMA DE
GESTÃO ESCOLAR

portal
aplicativo
O SGE gerencia todas as rotinas inerentes à vida escolar do
aluno, atendendo aos fluxos dos processos internos da Secretaria
Municipal de Educação, das secretarias das Escolas Municipais e
de toda a estrutura que envolve os procedimentos da educação
municipal, respeitando a legislação vigente.
O sistema permite um controle efetivo da secretaria,
oferecendo ao gestor uma visão completa, atualizada e em tempo
real de cada situação pedagógica e administrativa de todas as
escolas do município.
O módulo administrativo contempla todas as rotinas
acadêmicas necessárias para a gestão, o controle e a
padronização dos procedimentos letivos da Secretaria de
Educação e das secretarias das escolas, com total segurança,
contando com backup automatizado e redundância de
servidores, o que garante a disponibilidade de 99,9% do sistema.

ALUNO: O SISTEMA PERMITE EXIBIR A LISTAGEM DE TODOS OS
ALUNOS COM MATRÍCULA ATIVA NAS ESCOLAS,
APRESENTANDO TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO
CENSO ESCOLAR.
ESCOLA: PERMITE EXIBIR UM RESUMO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO CENSO ESCOLAR.
PROFISSIONAL: O SISTEMA FORNECE A LISTAGEM DE TODOS
OS PROFISSIONAIS COM VÍNCULO NAS ESCOLAS, EXIBINDO OS
DADOS EXIGIDOS PELO CENSO ESCOLAR.

TURMAS: O SGE PERMITE EXIBIR A LISTAGEM DE TODAS AS
TURMAS ATIVAS NA ESCOLA.

O SISTEMA OFERECE OS RECURSOS DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O EDUCACENSO
SEGUINDO OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO INEP.
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DESENVOLVIDO PELA

Boletim digital
Parâmetros (SME)
Esta rotina ajusta o sistema à realidade do município
através das seguintes funcionalidades:

Disponível via WEB através do Portal dos Pais/Portal do
Aluno e, também, via aplicativo para Android e Iphone, o
Boletim Digital permite acompanhar toda a vida escolar do
aluno: sua frequência, suas notas, as mensagens
direcionadas para os pais ou responsáveis
e as ocorrências registradas.

Diário online
O módulo Diário on-line contempla todas as rotinas e
ocorrências pertinentes à sala de aula, democratizando o
acesso às informações e agilizando o acompanhamento da vida
escolar do aluno.

Gerenciamento dos usuários permitindo o acesso
por escola, grupo de escola e secretaria;

O sistema permite ao docente:

Cadastramento das disciplinas vinculadas ao
docente;

Lançar as atividades e as notas em sala de aula;

Visualizar sua(s) turma(s) e realizar o lançamento da frequência;

Gerar relatórios de acordo com as suas necessidades.
Cadastramento de turno, curso, etapas, ano letivo e
demais parametrizações pertinentes à SME;
Registro de demanda de vagas por unidade escolar,
com gerenciamento das vagas disponíveis.

Documentos/Relatórios
Neste módulo, o sistema oferece,
dentre outras funções:

Cadastros

Gerar relatórios que demonstrem o
controle de todas as funções solicitadas:
mapas de vagas, benefícios concedidos,
histórico escolar, boletins de
transferência, evasão e outros relatórios
solicitados pelo usuário;

Escolas, alunos e profissionais;
Cadastro de turmas, indicando o período,
a etapa, a sala, a capacidade da turma, os
turnos e os tipos de turma;

Emitir relatórios de acordo com os
modelos do município, elaborados
pelos diretores, secretários e gestores
de escola, apresentando no sistema
somente aqueles relatórios realmente
necessários à administração escolar.

Quadro de horários do professor;
Calendário escolar com controle de dias
letivos e de carga horária;
Envio de alertas de reuniões e de
comunicados via sistema.

Emitir relatórios gerenciais;
Gerenciar as faltas, notas e ocorrências.

Notas e Faltas

Matrículas

Permite identificar a situação real do aluno em
relação à frequência;

Gerenciamento das matrículas evitando que uma pessoa
realize a reserva de vaga em várias escolas da rede;
Registra a matrícula do aluno, direcionando-o para uma
turma já existente.

Movimentação
Controla toda a movimentação do aluno, seja na
escola ou entre unidades escolares;
Permite registrar e gerenciar as movimentações entre
turmas, possibilitando o acompanhamento da evasão,

Permite registrar as notas e as faltas dos alunos,
parametrizando os lançamentos;
Permite calcular tanto as médias por períodos
quanto a nota final, vinculando-a ao diário on-line.

