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PAINEL 
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A aba Painel traz a visualização das 

principais informações referentes 

ao projeto na unidade escolar.

- Nome da unidade escolar

- Calendário (data limite para lançamento dos simulados)

- Cadernos (simulados disponíveis)



PAINEL 
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A aba Painel traz a visualização das 

principais informações referentes 

ao projeto na unidade escolar.

- Status das Aplicações (percentual de participação)

- Resultados Parciais (média de acertos da unidade escolar)

- Quantitativos (alunos, turmas e professores cadastrados)



SIMULADOS 

A aba Simulados apresenta em tela

a listagem dos cadernos disponíveis 

para unidade escolar.

- Filtre os Resultados (filtre e visualize o simulado desejado)

-Ver Resultados (acompanhe o resultado específico de cada 

simulado)

- Simulados (acompanhe a data limite de lançamento de cada 

simulado)



STATUS DAS  APLICAÇÕES 
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A aba Status das Aplicações apresenta 

em tela a Média Geral de avaliações 

realizadas pelos estudantes
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Na aba Status das Aplicações ao selecionar 

o simulado, a plataforma apresenta opções 

de visualização dos resultados nos níveis de

Turma e Alunos.

.



GERENCIAR 

ALUNOS

✓ Clique no menu “turmas e 

alunos”, como na imagem ao 

lado.

Aqui você encontrará as três 

opções:

1. Incluir alunos

2. Editar alunos

3. Excluir alunos

4. Transferir de turma



GERENCIAR

ALUNOS 1/4

✓ Incluir novo aluno

1. Selecione o ano escolar

2. Selecione a turma

3. Clique em “Novo aluno”

4. Preencha os “Dados Cadastrais”

5. Clique em “Salvar” para gravar os 

dados do novo aluno.



GERENCIAR

ALUNOS 2/4

✓ Editar aluno

1. Selecione o ano escolar;

2. Selecione a turma;

3. Clique no aluno que deseja alterar 

os dados;

4. Faça as alterações/correções em 

“Dados Cadastrais”;

5. Clique em “Salvar” para gravar os 

dados alterados.



GERENCIAR

ALUNOS 3/4

✓ Excluir aluno

1. Selecione o ano escolar;

2. Selecione a turma;

3. Clique no aluno que deseja 

excluir;

4. Clique no ícone de “lixeira”;

5. Confirme a com “sim” a exclusão 

do aluno selecionado.



GERENCIAR

ALUNOS 4/4

✓ Transferir de turma

1. Selecione o ano escolar;

2. Selecione a turma;

3. Clique no aluno que deseja 

transferir;

4. Em dados cadastrais selecione a 

atual turma do aluno;

5. Clique em “Salvar” para gravar a 

alteração realizada.



RESULTADOS

A aba Resultados disponibiliza a 

visualização dos simulados na 

visão Geral ou Por Habilidade.

Nessa tela é possível fazer download em PDF 

dos dados apresentados.



RELATÓRIOS 

Na aba Relatórios é possível 

Gerar Relatórios dos percentuais 

de acerto e erros por 

descritores.

- Selecione o Ano Escolar

- Selecione o Simulado 

- Clique em Gerar Relatório

Nessa tela é possível Exportar Planilha (XLS) 

dos dados apresentados.
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