Manual de Uso
Portal do Professor e Coordenador
1. Acesse o link: portal.seculomanaus.com.br e clique no menu portal do
professor.Seus dados para acesso é: “Login: matricula ou 7 primeiros
dígitos do cpf e Senha: matricula ou 7 primeiros dígitos do cpf. No
primeiro acesso o sistema solicitará a alteração de senha. (Conforme a
figura 1)

figura 1

2. Será exibida uma lista de menus com os links.
Para acessar as informações do Portal Educacional, tais como: (diário
de classe, disponibilidade e quadro de horários, frequência, lançamento
de notas e etc) clique em Educacional. (Conforme a figura 2)

figura 2

3. Para acessar informação respectiva a necessidade, basta clicar no link
desejado que encontra-se à lateral esquerdae os conteúdos serão
exibidos ao lado; (conforme a figura 3)

figura 3
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Para realizar a inserção de avaliação, nota, frequência, ocorrência, plano de
aula, abrir e fechar aula (plano de aula).
3.1. Avaliação

figura 4

Clicando em avaliação exibirá a listagem completa de todas as etapas de
avaliações. (Conforme a figura 4 e 5)

figura 5
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Para editar a etapa relacionada à avaliação, clique em editar e no campo
descrição atualize para o nome desejado. (Conforme a figura 6)

figura 6

Observação: Não poderá realizar a edição dos campos VALOR e MÉDIA.

3.2. Alunos
Relatório de alunos relaciona a turma e a situação bimestral por faltas e
médias. (Conforme a figura 7)

figura 7
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3.3. Frequência

figura 8

Selecione a turma e a opção desejada, no exemplo acima foi frequência.
(Conforme a figura 8)

figura 9

Selecione o bimestre e automaticamente a data atual para frequência será
inclusa, em seguida clique em selecionar, o sistema listará os alunos
relacionados à turma com o campo de PRESENTE ou AUSENTE;
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3.4. Notas avaliação
Ao clicar em Notas Avaliação será exibido um filtro com as informações de
etapas de notas, avaliação e status, tais informações são importantes para
listagem dos alunos cadastrados na turma e lançamento de notas. (Conforme a
figura 10 e 11).

figura 10

figura 11

O campo Aval 1 (Relacionado a Avaliação Formativa 1), será inserido a nota
após a realização da prova objetiva e sincronização das notas. (Conforme a
figura 11)
3.5. Notas/Faltas Etapa
Ao clicar em Notas/Faltas Etapas será exibido um filtro com as informações de
etapas de notas, avaliação e status, tais informações são importantes para o
relatório de notas por média bimestral. (Conforme a figura 12 e 13)

figura 12
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figura 13

3.6. Ocorrência
Para realizar o cadastro de uma ocorrência, clique em CADASTRAR NOVAS
OCORRÊNCIAS PARA OS ALUNOS, será exibido o formulário para o cadastro
de possíveis ocorrências durante o ano letivo. (Conforme a figura 14 e 15)

figura 14
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figura 15

3.7. Plano de Aula (abertura e fechamento de aula)
No plano de aula será realizada a inserção de conteúdo previsto e realizado em
sala de aula na data atual, esse item é de extrema importância para identificar
se o professor abriu e/ou fechou sua aula.
Clique no menu Plano de Aula, Selecione a Etapa relacionado ao período em
questão e clique no botão Selecionar, será lista todas as opção de horários de
aula do professor, para inserir o conteúdo que será ministrada e abrir a aula,
clique no botão Editar. (Conforme a figura 16)

figura 16

Ao clicar no botão Editar irá abrir uma modal (conforme a figura 17);
Abrindo a aula: no campo conteúdo o professor deve inserir as informações
iniciais que serão ministradas em sala de aula, clique no botão Salvar, “nesse
momento a aula foi aberta”. (conforme a figura 17.1)
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figura 17

figura 17.1

Fechando a aula: campo conteúdo o professor deve inserir as informações
finais que serão ministradas em sala de aula, clique no botão Salvar, “nesse
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momento a aula foi fechada”. (conforme a figura 17.2)

figura 17.2

4. Mais Opções ou Url Externa:
Observação: Essa opção está disponível apenas para os Professores do Nível
Infantil.
4.1. Acompanhamento Infantil
Listagem de todas as turmas do infantil onde o professor poderá entrar em
cada turma e inserir informações pertinentes ao acontecimento diário do aluno;
(conforme a figura 18 e 19)
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figura 18

figura 19

4.2. Avaliação Conceitual

figura 20

Clique no filtro de bimestre para realizar a listagem das turmas do infantil, em
seguida clique no botão diário de avaliação; (conforme a figura 20)
Serão listados os alunos da turma, clique em abrir avaliação e selecione o tema
pertinente a avaliação bimestral, aparecerá um questionário com perguntas
relacionadas ao tema; (conforme a figura 21 e 22)
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figura 21

Figura 22

