


OLÁ GESTOR(A)!

Elaboramos este tutorial com objetivo de lhe orientar a verificar as
informações no sistema. O objetivo é garantir a melhor qualidade dos
dados no sistema ajustados e validados por você e sua equipe, ou seja,
quem conhece essa unidade escolar muito bem!



OLÁ GESTOR(A)!

Se as dúvidas surgirem, não se preocupe, nossa equipe irá cuidar muito bem de você! 

Basta clicar no ponto de
interrogação (?) localizado no
canto superior da tela.

VAMOS COMEÇAR?



COMO ACESSAR? Disponível através do link niteroiemrede.net 



PAINEL

Faça buscas rápidas em toda a escola através de 
parte de nome ou matrícula



Será exibido um panorama geral 
da unidade escolar baseado nas 
atualizações realizadas pelos 
administradores

iESTATÍSTICAS GERAIS



Serão exibidas 
informações como: 

Disponibilidade de 

vagas, rendimento 
e frequência das 
turmas por turno.

Selecione o turno 
das turmas.

iESTATÍSTICAS - TURMAS



Será exibido o 
rendimento das 
disciplinas por turno

Selecione o turno 
da turma de desejo

iESTATÍSTICAS - DISCIPLINAS



Clique para abrir a ficha de cadastro 
do aluno e preencha todos os dados 
solicitados

Escolha em qual turma 
deseja realizar a verificação

Localize o aluno de interesse e clique 
sobre ele para abrir a ficha de cadastro

iALUNOS – ADICIONAR ALUNO
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Nesta aba 
serão exibidos 

todos os dados 
do aluno

Possibilidade de afastar  aluno .    
Ele será removido da lista de 

presença mas será preservado 
na lista da turma

iALUNOS – DADOS DOS ALUNOS

Clique no botão editar 

para complementar  

ou atualizar 
informações no 
cadastro do aluno 



Para 
acompanhar 
o conteúdo 
de uma aula 
em data 
especifica, 
utilize o filtro 

definindo data 
inicial e final e 
clique em aplicar 
filtro

iALUNOS – TAREFAS E AGENDA



iALUNOS – NOTAS E AVALIAÇÕES

Acompanhe todos os agendamentos de 
avaliações  e notas  atribuídas ao aluno  em 
cada uma das disciplinas



iALUNOS – CONTROLE DE PRESENÇA

Possibilidade de
justificar falta do aluno e 
anexar atestado

Acompanhe a frequência 
do aluno



Serão exibidos todos 
os professores do 
aluno em suas 
respectivas disciplinas

iALUNOS - PROFESSORES



Serão exibidos 
todos os horários 
de aula do aluno 
em seus 
respectivos dias

iALUNOS - GRADE



Selecione uma 
data inicial.
Selecione uma 
data inicial.

Serão exibidas 
todas as 
notificações 
que foram 
enviadas pela 
administração

Possibilidade de enviar 
uma mensagem para o 
responsável do aluno

iALUNOS - NOTIFICAÇÕES



Serão exibidos 
gráficos  sobre  os 
dias frequentados 
e notas

iALUNOS – ESTATÍSTICAS



Serão exibida as 
informações do 
boletim do 
aluno

iALUNOS – HISTÓRICO ESCOLAR

Clique para imprimir o 
histórico escolar do aluno



iALUNOS - CONDUTA

Possibilidade de registrar 
comportamento do aluno 
em seu cadastro



iALUNOS - ARQUIVOS

Para solicitações de declarações utilizadas na 
rede, basta selecionar a de desejo e baixar o 
arquivo  com os dados principais do aluno e 
escola já preenchidos.

Possibilidade de anexar ao 
cadastro do aluno todos os 
documentos solicitados para 
realização de matrícula 



iPROFESSORES
Para acessar as 
informações  localize o 
professo de interesse e 
clique sobre ele.

NOTA:. Ao  realizar o cadastro de um  professor comece pelo CPF para que o  cadastro seja vinculado 
caso já possua cadastro em  outra escola;
Em caso de novo cadastro atribua o e-mail e uma senha provisória para permitir o acesso a plataforma;
Caso o professor exerça paralelamente na rede função administrativa, é necessária a utilização de 
e-mails diferentes para cada perfil.
BOA PRÁTICA: Não utilize números fictícios ou de outra pessoa no cadastro do professor, essa ação 
implicará na quebra de integridade dos dados;

Canal  que possibilita a 
administração escolar realizar 
comunicação  coletiva com 
professores



iPROFESSORES – DADOS DO PROFESSOR

NOTA: Caso seja necessário realizar a mudança da senha do professor: Clique em  trocar senha 
digite a senha nova, confirme e salve a alteração;
Caso o professor não pertença mais ao quadro da escola, realize o arquivamento do cadastro 
clicando em desativar professor.



iPROFESSORES - AGENDA

Neste ambiente 
acompanhe as aulas 

postadas pelo 
professor



Para criar o agendamento clique em  
nova avaliação, preencha os dados e 

clique em criar avaliação

iPROFESSORES – NOTAS E AVALIAÇÕES

Para realizar o lançamento de notas:

1- Selecione a turma de desejo
2- Selecione a avaliação de desejo
3- Lance a nota do aluno no campo indicado
4- Possibilidade de inserir um comentário
5- Role a tela até o final da listagem de 
alunos e clique em lançar notas



iPROFESSORES - PRESENÇAS

Para realizar o lançamento de presença:

1- Selecione a turma de desejo
2- Selecione a data da aula de desejo
3- Desmarque o aluno que faltou
4- Clique  no horário da aula na listagem de alunos
5- Role a tela até o final da listagem de alunos e clique 
em lançar presença



Selecione uma 
data inicial.

Serão exibidos todos os 
horários de aula do 
professor em cada turma 
em respectivos dias

iPROFESSORES - GRADES



Selecione uma 
data inicial..

iPROFESSORES - NOTIFICAÇÕES

Canal  que possibilita  a administração escolar realiza 
comunicação individualizada  com professores



Serão exibidas 
informações sobre o 
rendimento das 
disciplinas aplicadas 
pelo professor da 
turma selecionada

Selecione a 
turma desejada.

iPROFESSORES - ESTATÍSTICAS



Selecione o funcionário de
desejado e clique sobre ele

iFUNCIONÁRIOS - ADICIONAR

NOTA:. Ao  realizar o cadastro de um  funcionário comece pelo CPF para que o  cadastro seja vinculado 
caso já possua cadastro em  outra escola;
Em caso de novo cadastro atribua o e-mail e uma senha provisória para permitir o acesso a plataforma 
se for o caso  da função;
Caso o funcionário atue paralelamente na rede como docente, é necessária a utilização de e-mails 
diferentes para cada perfil.
BOA PRÁTICA: Não utilize números fictícios ou de outra pessoa no cadastro do funcionário, essa ação 
implicará na quebra de integridade dos dados;

Cadastrar novo funcionário



iFUNCIONÁRIOS – DADOS DO FUNCIONÁRIO

NOTA: Caso seja necessário realizar a mudança da senha do  funcionário: Clique 
em trocar senha, digite a senha nova, confirme e salve a alteração;
Caso o funcionário não pertença mais ao quadro da escola, realize o 
arquivamento do cadastro clicando em desativar funcionário.



Passo 3- Selecione a disciplina e clique no 
botão + (mais) para salvar a configuração

Selecione a turma de 
interesse e clique sobre ela

iTURMAS – CRIAÇÃO DE GRADES (QUADRO DE HORÁRIOS)

Passo 1- Para construir a grade de aulas da 
turma selecione cada dia da semana de desejo 

e clique no botão inserir novo dia

Passo 2- Insira horário de 
início e horário de término.



Clique para criar uma 
nova turma.

iTURMAS – VINCULAÇÃO DE PROFESSORES NA TURMA

Passos para realizar vinculação do 
professor na turma:

1- Selecione a turma de desejo
2- Selecione a aba professores
3- Clique em adicionar professor
4- Selecione a disciplina de desejo
5- Selecione o professor de desejo 
6- clique sobre ele para realizar a 
vinculação na turma

Nota: O acesso  do professor a listagem de alunos da turma depende da 
realização da vinculação do mesmo na turma



Clique para criar uma 
nova turma.

iTURMAS – REMANEJAMENTO E ARQUIVAMENTO DE ALUNOS
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Para realizar  remanejamento 
de alunos entre turmas:

1-Selecione a turma de desejo
2-Selecione a aba alunos
3-Clique em remanejamento de alunos
4- Selecione o(s) aluno(s) de desejo
5- Clique em transferir
6- Confira a seleção e clique em finalizar

Para realizar  arquivamento 
de cadastro de aluno:

1-Selecione a turma de desejo
2- Selecione o(s) aluno(s)
3- Clique em arquivar aluno
4- Faça a conferência
5- Finalize a ação realizada



Serão exibidas informações 
como frequência da turma 
e média em disciplinas em 
forma de gráfico.

iTURMAS - ESTATÍSTICAS



iCONTROLE DE ACESSO - REFEIÇÕES

Selecione uma data 
inicial e data final, 
logo após clique em 
aplicar filtro para 
exibir informações do 
período desejado.

Ao clicar em adicionar,  
uma janela abrirá  para 
preencher a  descrição 

da refeição.

Ao ativar refeitório,  através de uma câmera 
com  a leitura do QRCode da carteirinha, 
registre o controle das refeição por aluno.

Monte os cardápios de cada 
refeição ao longo da semana



iCONTROLE DE ACESSO - REFEIÇÕES

Capture a imagem do 
QRCode localizada na 
carteirinha utilizando 
uma câmera para 
realizar os registros

Faça o acompanhamento das 
autenticações do dia

Nesta aba é possível fazer a conferência das 
autenticações de dias passados Gere relatórios das 

autenticações de seu 
refeitório



iCONTROLE DE ACESSO – ÁREA DE ACESSO

Ao clicar em Iniciar  Checkin uma janela  
com câmera para  QRCode aparecerá  
para fazer os registros.

Ao clicar em adicionar,  uma 
janela abrirá  para preencher o  
nome da área e a  descrição

Acompanhe o histórico 
de acesso

1 2
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iNOTIFICAÇÕES

Essa área é exclusiva para a  comunicação, seja em forma de  mural, avisos ou 

enquetes direcionado a toda a comunidade escolar ou para  grupos específicos.

Recursos para comunicação:
- Mural

- Aviso

- Eventos

- Bullying
- Enquetes
- Campanhas

Utilize essas ferramentas caso necessite editar ou 
excluir alguma publicação em específica



iRELATÓRIOS
Relatórios disponíveis:

- Relatório Avaliativo;

- Relatório de Presença;

- Relatório de Plano Diário;

- Relatório Descritivo;

- Impressão de ficha de  matricula;

- Baixar coletânea de documentos da rede.

- Carteirinhas

Todos os documentos 
fornecidos em arquivo 
para impressão.

Preencha todos os campos e em seguida clique no 
botão “Gerar relatório”



iCENTRAL PEDAGÓGICA

Selecione uma data 
inicial e data final, 
logo após clique em 
aplicar filtro para 
exibir informações do 
período desejado.

Funcionalidades de apoio 
ao professor:

- QUIZ: Onde os  
professores montam  
desafios lúdicos;

- ACERVO: Material
disponível para  
auxílio didático;

- GERADOR DE PROVA:  
Ferramenta onde o  
professor pode  
montar uma prova  
utilizando vários  
recursos incríveis sem 
a preocupação com a 
formatação do 
documento.

Aula agendada 
pelo professor

Espaço para os administradores  
acompanharem o cronograma das 
aulas e os planejamentos dos  
professores para as  turmas



iAMBIENTE DE ACOMPANHAMENTO

Selecione a turma de desejo para acompanhar as aulas 
disponibilizadas pelos professores.
Caso haja aula programada para acontecer ao vivo, estará 
sinalizada para que você possa também acessar este 
ambiente

Permite aos administradores e 
orientadores acompanhar as aulas e 
conteúdos disponibilizados pelos 
professores



iCONFIGURAÇÕES

Selecione uma data 
inicial e data final, 
logo após clique em 
aplicar filtro para 
exibir informações do 
período desejado.

Em configurações  localizam-se 
todos  os dados da escola.

Para editar ou 
completar os 
dados da escola

Adicionar, editar 
e encerrar o 
período escolar

Exportação dos dados 
para o EducaCenso



iARQUIVO

Todos os cadastros arquivados são passíveis de 
recuperação.

1- Selecione a aba do perfil desejado;
2- Clique no cadastro de desejo;
3- Clique em restaurar;
Para casos de cadastro de aluno é necessário indicar em
qual turma deseja restaurar o cadastro.

Aba de alunos, professores,  funcionários e 

turmas  arquivados



OBRIGADO!


