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o que é o software e-cidade?

O e-cidade Software Público de Gestão Municipal é um
sistema computacional desenvolvido para o ambiente
WEB, disponibilizado pelo DBSeller, como Software Livre
em 2002 pelo Portal do Software Público

Algumas vantagens do sistema

Todas as informações estão em uma única Base de Dados

Integração entre os módulos, aproveitamento das
informações em tempo real, que possibilita a interligação
entre as diversas áreas do software

Facilita o procfesso de Gestão da Educação



É POSSÍVEL ACESSAR O SISTEMA E-

CIDADE EM DIFERENTES NAVEGADORES!

Mas é importante que se diga:

- É necessário que as janelas "pop-ups"
estejam liberadas/desbloqueadas no seu navegador 
(Mozilla Firefox, Google Chrome entre outros

Qual é o endereço para acessar o

sistema e-cidade?

Endereço para acesso:
http://ecidade.tramandai.rs.gov.br/login.php



como logar no sistema e-cidade?

A área de trabalho do sistema e-

cidade é esta

Insira o login e senha que você recebeu da SMEC e
clique em entrar.



áreas , módulos e rotinas

Na área "Educação", módulo "Escola", é possível
ter acesso às rotinas "Relatórios", "Consultas" e
"Procedimentos"

Em Relatórios é possível gerar documentos em PDF
para impressão: Ficha do aluno, Diários de Classe,
Listas e Horários das turmas e Horários do
professor.

Em Consultas é possível consultar os alunos,
diários de classe e horários de turmas.

Em Procedimentos é possível realizar os registros de
frequência dos alunos em cada dia letivo/aula,
registros dos conteúdos e registros das avaliações e
pareceres.



passo a passo para a realização dos

registros no sistema e-cidade

1.Registros de aula

2.registro de frequência

3.Registros de avaliações



registro de aula1.

Clicar no campo
para habilitar a

digitação do
conteúdo

 
Registrar apenas o objeto

de conhecimento
(conteúdo)

Não há necessidade de
lançar a carga horária

das aulas, nem as
atividades

desenvolvidas

Após lançar o
conteúdo, clicar em
"Salvar Conteúdo"

Após salvar o conteúdo,
clicar em "Lançar

Habilidade"

Selecionar no "D" a
data da aula a ser

registrada

Selecionar a
turma



registro de aula1.

Selecionar
a

disciplina
da BNCC

Selecionar
o grupo
etário

Marcar as
habilidades

desenvolvidas
(códigos) 

As
marcações

das
habilidades
aparecerão

aqui

Após, clicar em "Salvar"



registro de aula1.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O
REGISTRO DAS AULAS:

O registro da aula deve conter apenas:

_ Objetos do Conhecimento desenvolvidos conforme redação do RMCC de
Tramandaí
_ Habilidades desenvolvidas conforme redação do RMCC de Tramandaí

Não deve ser registrada:

_ Carga horária da aula
_ Atividades desenvolvidas

Ou seja:
Títulos, nomes e descrições das atividades NÃO devem estar no campo de
registro



ERREI O REGISTRO, E AGORA?

Caso houver equívoco na data da aula ou no conteúdo
registrado, é possível fazer as devidas correções.

Se errou a data, é só
selecionar a data

correta ou digitá-la e
apagar o campo de

conteúdo lançado na
data e salvá-lo.

Se digitou o
conteúdo errado,
basta selecionar

novamente a
data, corrigir o

conteúdo lançado
e salvar

novamente

Clicar em salvar após
realizar as alterações



é possível fazer a conferência 

do registro?

Selecionar o
calendário:
Emei 2022

Selecionar a
turma e o

período/semestreSelecionar a
componente

curricular e clicar
também na seta

da direita

Marcar:
- Registro de Conteúdo
- Exibir habilidades
lançadas
-Emitir relatório
descritivo das habilidades

Clicar em
Imprimir para

fazer o download
do relatório de

registro das aulas
em PDF



conferência dos relatórios dos

 registros das aulas para impressão

Após clicar em imprimir, será gerado um arquivo em PDF com a
relação de todos os registros.



2. Registros de

frequÊncia

A frequência diária dos alunos será informada na seguinte rotina:
 EDUCAÇÃO> ESCOLA> PROCEDIMENTOS> DIÁRIO DE CLASSE> LANÇAMENTO DE FREQUENCIA

Selecionar data e
 turma e clicar em

"Pesquisar"

Todos os alunos já recebem presença, pois
as caixas de seleção já estão marcadas

automaticamente.
Quando o aluno falta à aula, o professor
precisa DESMARCAR a caixa de seleção.

Após fazer a conferência
de cada aluno, o professor

precisa clicar em salvar



Escola
Calendário
Turma

Selecionar 

Clicar em "Lançar
Avaliações"

3. Registros de avaliações

O lançamento dos resultados da avaliação (pareceres) de cada semestre será
realizado da seguinte forma:

EDUCAÇÃO> ESCOLA> PROCEDIMENTOS> DIÁRIO DE CLASSE> LANÇAMENTO POR TURMA

Clicar na caixa de texto em tom bege,
que fica na coluna "Parecer", aluno por

aluno

As faltas que foram
marcadas ao decorrer

do semestre, irão
aparecer totalizadas

neste campo,
automaticamente



Escola
Calendário
Turma

Selecionar 

Clicar em "Lançar
Avaliações"

As faltas que foram
marcadas ao decorrer

do semestre, irão
aparecer totalizadas

neste campo,
automaticamente

3. Registros de avaliações

O lançamento dos resultados da avaliação (pareceres) de cada semestre será
realizado da seguinte forma:

EDUCAÇÃO> ESCOLA> PROCEDIMENTOS> DIÁRIO DE CLASSE> LANÇAMENTO POR TURMA

Clicar na caixa de texto em tom bege,
que fica na coluna "Parecer", aluno por

aluno




