
 

 
 

 

Módulo Calendário 

Funcionalidade: Solicitar Atualização de Calendário 
 
Esta funcionalidade foi desenvolvida para atualizar calendários já HOMOLOGADOS pela           
Secretária, não sendo mais necessária a devolução de um calendário para alterações.            
Portanto, para alterar, excluir ou inserir um evento em um calendário homologado, a escola              
preencherá um formulário no SGE solicitando a modificação, e a Supervisão analisará e             
optará por DEFERIR (aprovar a modificação) ou INDEFERIR (rejeitar a modificação). 
 
Está disponível no menu: 
Supervisão > Calendário > Solicitar Atualização de Calendário  
 
O processo de atualização de um calendário está dividido em 2 etapas: 

Etapa 1: Solicitação de Atualização (Unidade Escolar) 
Preenchendo o formulário disponível no menu acima, a escola solicita a modificação            
(ALTERAR, EXCLUIR ou INSERIR) que deseja realizar em seu calendário,          
obrigatoriamente anexando um arquivo no formato PDF, contendo a ata do conselho de             
escola (Escolas Municipais) ou reunião de pais ( Creches Subvencionadas). 
 

Etapa 2: Análise da Solicitação (Supervisão) 
A Supervisão receberá a solicitação e, após análise baseada na legislação, diretrizes e             
documentação necessária, decidirá por deferir ou indeferir a modificação. Caso seja           
aprovada, a alteração será efetuada automaticamente no sistema, conforme solicitado          
inicialmente. 
 
Obs: Cada solicitação é processada individualmente, portanto para cada modificação          
no calendário se faz necessário o preenchimento de uma solicitação.  
 
  



 

Exemplos:  
1) foi aprovada no conselho de escola ou reunião de pais a alteração da data de uma                

ADD e a inclusão de outro evento, devem ser feitas duas solicitações: uma com a               
opção ALTERAR, escolhendo nova data para um evento já existente, e uma com a              
opção INSERIR, preenchendo os dados do novo evento. Em cada solicitação deve            
ser anexada a ata em formato PDF. 
 

2) foi aprovada no conselho de escola ou reunião de pais a alteração de um evento               
REUNIÃO DE PAIS para CONSELHO DE CLASSE: nesse caso duas solicitações           
devem ser realizadas, uma com a opção EXCLUIR, selecionando o evento atual, e             
outra com a opção INSERIR, preenchendo os dados do novo evento e anexando a              
ata em formato PDF. 

 

Tutorial de preenchimento de formulário 
Acesse em: 
Supervisão > Calendário > Solicitar Atualização de Calendário  

 
 
Antes de iniciar a solicitação de fato, é necessário preencher alguns campos: 
 

1. Selecione a UNIDADE escolar na lista (caso possua mais de uma); 
2. Após selecionar o ANO, serão carregados somente os calendários homologados          

referente à unidade selecionada; 
3. Selecione o CALENDÁRIO no qual deseja realizar alterações; 

 

 
 
Temos 3 opções de AÇÃO, e para cada uma delas é o formulário oferece campos a serem                 
preenchidos:  



 

 
 

● INSERIR: como o próprio nome sugere, serve para adicionar um novo evento ao             
seu calendário, basta preencher os dados no formulário que se abre. 
Campos obrigatórios: LEGENDA, DATA e TÍTULO 

 
 
 

 
 

● ALTERAR: alterar data, título, horário ou descrição de um evento já existente no             
seu calendário, basta selecionar o evento desejado e modificar os dados no            
formulário que se abre; 
Campos obrigatórios: EVENTO, DATA e TÍTULO 

 
 
 

 
 

● EXCLUIR: remover um evento já existente no seu calendário, basta selecionar o            
evento desejado; 
Campos obrigatórios: EVENTO 



 

 
Após preencher devidamente o formulário com a solicitação desejada, é necessário anexar 
um arquivo PDF antes de clicar no botão OK. 
 

 
 
É obrigatório anexar a ata de conselho ou reunião de pais aprovando a alteração do 
calendário.  
 
OBS: os documentos escaneados devem ser enviados num único arquivo em formato 
PDF. 
 
 
Para consultar suas solicitações e saber o resultado da análise da Supervisão, acesse o 
histórico do seu calendário no ícone correspondente da coluna HISTÓRICO, na sua lista de 
calendários. Menu: Supervisão > Calendário > Calendário Escolar 
 

 
 

 
 
Uma solicitação ainda não analisada pela Supervisão fica marcada em vermelho. 
Após análise, um novo item na lista de histórico aparecerá, indicando se a solicitação foi 
atendida (DEFERIDA) ou rejeitada (INDEFERIDA). 
 
Caso seu pedido de alteração seja negado (INDEFERIDA), verifique na descrição a 
justificativa ou motivo, e faça nova solicitação, se for o caso, com as correções necessárias. 
 

 

Dúvidas para gerar ou unir arquivos PDF?  
Entre no link abaixo, faça o download e instale o programa PDFCreator. 

https://www.pdfforge.org/pdfcreator 
 

Com essa ferramenta é possível criar arquivos PDF a partir de outros arquivos, tais como, 
JPG, PNG, PDF. 

https://www.pdfforge.org/pdfcreator

