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EducaCIMEducaCIM
Ferramenta para suporteFerramenta para suporte

→ Acesso pelo site da AMAVI > Logo do EducaCIM > Suporte via tickets

→ Registro obrigatório pela ferramenta

→ Melhor gerenciamento das informações

→  Vincular suporte aos responsáveis

→ Local para tutoriais

→ Comunicação entre a ferramenta e e-mail

→ Custo benefício (R$ 0,00)



  

Censo escolarCenso escolar

2ª Etapa de 2015 (Fevereiro/2016) – Situação do Aluno

→ Alunos admitidos após (porquê alguns alunos não foram importados)

→ Ações realizadas pela AMAVI 

→ Prorrogação do prazo pelo INEP

 Prorrogado até 09/04/2016

» Retificação prevista para 22/04 a 06/05

1ª Etapa de 2016 (Fevereiro/2016) – Matrícula inicial

→ Ações a serem tomadas para minimizar inconsistências

→ Registro das unidades (extinhas em 2015, paralisadas a qualquer tempo) e as ativas 2016 em 
GP > Censo escolar

→ Validação de inconsistência do censo escolar em Sistema > Exportação/Importação > 
Exportação do censo escolar



  

EducaCIM GestãoEducaCIM Gestão

Ferramentas para gestão dos portais

→ Relação de avaliações parciais numéricas (Desenvolvido)

→ Relação de avaliações descritivas (Em Desenvolvimento)

→ Relação de notas parciais (Em Desenvolvimento)

→ Relação de aulas cadastradas (Em espera)

→ Quadro de frequências (Em espera)



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Fórmula para o cálculo com pesoFórmula para o cálculo com peso

→ Não confundir com o sistema de avaliação que utilizamos no período letivo

  M = (soma das avaliacões x pesos) / (soma dos pesos)M = (soma das avaliacões x pesos) / (soma dos pesos)
1°B = (8x10 + 6x5 + 9x5) / (10+5+5)1°B = (8x10 + 6x5 + 9x5) / (10+5+5)

1°B = (80 + 30 + 45) / (20)1°B = (80 + 30 + 45) / (20)
1°B = (80 + 30 + 45) / (20)1°B = (80 + 30 + 45) / (20)

1°B =7,751°B =7,75
1°B = 7,8 1°B = 7,8 

(arredondamento é realizado quando a a segunda cada decimal é igual ou maior que 5 )(arredondamento é realizado quando a a segunda cada decimal é igual ou maior que 5 )

Média 1° BMédia 1° B
= 7,8= 7,8

AvaAva
11

AvaAva
22

AvaAva
33

MatemáticaMatemática

MédiaMédia
2° B2° B

AvaAva
11

AvaAva
22

 8,0 peso 10

 6,0 peso 5

 9,0 peso 5



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Fechamento de notas parciaisFechamento de notas parciais

→ Não confundir com o fechamento de notas para aprovação/reprovação que é realizado no final de cada ano
→ O ato de fechamento de notas, destina-se ao cálculo de média no bimestre
→ Atualmente o cálculo deve ser realizado de forma manual, disciplina por disciplina, pelo menu: GP > Registro 

de avaliações > Registro de avaliações
→ Pode ser realizado mesmo que as frequências ainda não estejam todas lançadas no portal do professor
→ Link para baixar o vídeo explicativo:  



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Cálculo de frequênciaCálculo de frequência

→ Cálculo de frequência

 O cálculo de frequência é atualizado automaticamente toda vez que o professor 
registra frequência para o aluno, mesmo que o cálculo de notas já tenha sido 
executado pelo secretário de escola

 Para sistema de avaliação com frequência diário (onde o aluno recebe falta no dia 
inteiro, e não por disciplina, geralmente usado de 1° ao 5° ano) o cálculo é realizado 
pela quantidade de dias registrados pelo professor no quadro de frequência (Se o 
professor tem 45 dias registrados, serão esses os “Dias letivos” do bimestre para a 
classe, onde destes 45 o sistema irá subtrair os dias em que cada aluno faltou, 
resultando em uma porcentagem de frequência)

 Para sistemas de avaliação com frequência por disciplina (onde o aluno recebe falta 
na divisão de aulas da disciplina, ou seja, se o aluno faltar um dia inteiro, receberá 1 
falta em cada aula do quadro de horário) o cálculo é realizado pela quantidade de 
“Aulas dadas” daquela disciplina

 Atenção: Antes de entregar o boletim, certifique-se que todos os professores 
registraram frequência



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Justificativa de faltasJustificativa de faltas

→ Servem para abonar faltas do aluno, ou seja, quando uma falta é justificada, é desconsiderada do 
cálculo de frequência.

→ Acesse o menu GP > Fechamento do período letivo > Justificativa de faltas



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Substituição de professores nas classesSubstituição de professores nas classes

→ Manter o registro do professor anterior na classe, informando a data final (último dia em que 
lecionou na classe)



  

Portais educacionaisPortais educacionais
Substituição de professores nas classesSubstituição de professores nas classes

→ Atualmente, quando há alteração de professores na classe, o novo professor não consegue 
inserir novas avaliações pelo portal do professor, o secretário de escola é quem deverá registrar 
novas avaliações através do menu: GP > Registro de avaliações > Avaliações parciais.  
Posteriormente digitar as notas através do menu GP > Registro de avaliações > Resultado de 
avaliação parciais.

→ Lembrando que a frequência, o novo professor consegue fazer a edição/Inserção normalmente, 
logo, visualizar os registros de frequência realizados pelo professor anterior

→ Já está em desenvolvimento com a IDS (empresa contratada do EducaCIM) para que o novo 
professor consiga “herdar” as avaliações digitadas pelo professor anterior, e também inserir 
novas avaliações. Assim que for concluído, o secretário de escola não precisará mais realizar 
esse trabalho pelo professor.



  

Portais educacionaisPortais educacionais
ProfessoresProfessores

→ Espaço

 Dúvidas

 O que os professores acharam dos portais?

 Você enquanto município, tem prestado suporte técnico? Como?

 Necessita de uma reunião da AMAVI com os professores

 Onde podemos melhorar?
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