10/04/2019

MANUAL DO GESTOR
TÓPICOS QUE SERÃO ABORDADOS
 Cadastramento da senha
 Cadastramento do Professor
 Cadastramento da turma do professor
 Editar/Excluir turma do professor
 Comprovante de inserção das notas
 Resetar senha do professor

CADASTRAMENTO DA SENHA

Gestor irá entrar no blog da
SEMED XEXÉU em:
‘www.semedxexeu.com.br’
 Clicar em ‘Área do Gestor’
 Clicar em ‘Cadastrar senha’’
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CADASTRAMENTO DA SENHA
Gestor irá cadastrar senha informando:
 CPF;
 Senha de 8 dígitos (letras ou números);
 Confirmar a senha de 8 dígitos;
 Clicar no botão cadastrar.
‘Uma mensagem surgirá informando que a
senha foi cadastrada com sucesso!’. Após
isso, o gestor já poderá entrar no sistema.
IMPORTANTE: Verifique se a senha foi
cadastrada com letra maiúscula.

CADASTRAMENTO DO PROFESSOR

Para cadastrar o professor informe:
 Nome do professor;
 CPF do professor.
‘Uma mensagem surgirá informando que
o professor foi cadastrado com sucesso!
IMPORTANTE: Uma vez cadastrado o
professor, o sistema não aceitará um
novo cadastro do mesmo professor.
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CADASTRAMENTO DA TURMA DO
PROFESSOR
Selecione o perfil do professor, em seguida
informe:
 CPF do professor;
 Escola que leciona;
 Série/Ano;
 Turma;
 Componente Curricular.
IMPORTANTE: Para professores do 6º ao
9º ano selecione o componente curricular
que ele leciona.

EDITAR TURMA DO PROFESSOR

Para editar, informe:
 CPF do professor;
Clique em ‘Consultar’
Na próxima tela, clique em
‘Editar’.
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EDITAR TURMA DO PROFESOR

Após clicar em ‘Editar’, o sistema abrirá a
tela de edição de dados da turma do
professor. Selecione o perfil do professor.
Faça as alterações e clique em ‘Salvar’.
IMPORTANTE: Nessa tela também é
possível transferir a turma/componente
curricular para outro professor.

EXCLUIR TURMA DO PROFESSOR

Para excluir a turma do
professor informe:
 CPF do professor;
Clique em ‘Consultar’
Na próxima tela, clique em
‘Excluir’. Após isso o sistema
pedirá a confirmação da
exclusão. Veja no próximo
slide.
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CONFIRMANDO EXCLUSÃO DA
TURMA DO PROFESSOR

Caso o gestor escolar
realmente tenha a
necessidade de excluir a
turma do professor vai clicar
em “Sim”.

COMPROVANTE DE INSERÇÃO DAS
NOTAS
O gestor escolar vai poder consultar se o
professor informou as notas ou imprimir
em PDF um documento gerado pelo
sistema como forma de comprovante no
preenchimento das notas.
O gestor poderá guardar impresso na
escola para futuras consultas ou entregar
ao professor caso ele solicite o
“Comprovante de inserção das notas.”
Esse documento será de extrema
importância para a escola para a geração
de histórico escolar.
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COMO GERAR O COMPROVANTE?

Após o gestor clicar em “Comprovante de
Inserção das Notas”, o sistema vai solicitar
os dados da turma para gerar a relação de
alunos.
Veja tela ao lado.

RELAÇÃO DE ALUNOS COM NOTAS
PREENCHIDAS

IMPORTANTE: A relação de alunos só será
exibida depois que o professor inserir as
notas no sistema.

E para imprimir o comprovante em PDF?
Basta clicar no link “DOWNLOAD
COMPROVANTE INSERÇÃO DAS NOTAS”.
Veja no próximo slide o comprovante.
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COMPROVANTE DE INSERÇÃO DAS
NOTAS EM PDF

Documento gerado pelo sistema em PDF
que poderá ser entregue ao professor
como comprovante no preenchimento das
notas, ou guardado pela escola para
futuras consultas.

RESETAR A SENHA DO PROFESSOR
Resetar a senha do professor, nada mais é
que permitir que ele gere uma nova senha,
caso tenha esquecido e não consiga entrar
no sistema.
Com isso, o gestor escolar vai poder
resolver problemas de senhas com os
professores, autorizando via sistema que
ele possa cadastrar uma nova senha.
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RESETAR A SENHA DO PROFESSOR

Após o gestor resetar a senha do
professor, ele vai entrar na sua
área no blog, em seguida vai clicar
no link:
‘Cadastrar Senha’
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