Cadastrando as digitais no SigAlimentar
Para acessar o sistema, você deve acessar o site da educação (educacao.itajai.sc.gov.br), então clicar em “Sistemas”
e escolher a opção “SigAlimentar (Novo)”

Na tela inicial do sistema você deverá inserir seu usuário e senha:

Na tela inicial você poderá enxergar os equipamentos cadastrados na escola:

Clique em “Gestão” , depois em “Escolar” e então em “Coleta (Digital/Cartão)”:

Clique em “Pesquisar”:

Vai aparecer uma lista com os alunos referente às opções que você escolheu. Caso você não encontre algum aluno,
verifique se ele não está em uma turma diferente, ou até um turno diferente, se não encontrá-lo, anote em algum
lugar e depois passe por e-mail para a ditec (ditec@itajai.sc.gov.br). Após encontrar o aluno, clique no ícone
referente à Digital:

Na tela de cadastro de digital, já estará preenchido o equipamento e o meio(talvez), então você deve escolher
apenas o dedo do aluno, por padrão, os dedos cadastrados serão o polegar e o indicador da mão direita e esquerda.

Após escolher o dedo, você deve clicar em “Coletar”, ao clicar neste botão, irá acender uma luz no leitor biométrico
do equipamento e no visor irá aparecer o nome da criança, então ela deve inserir o dedo no leitor e aguardar até o
aparelho fazer um som de bip, então remover o dedo da criança. Depois, uma segunda vez a luz irá acender, então a
criança deve posicionar o dedo no equipamento até ouvir o segundo bip. Se o registro ocorrer bem, irá aparecer
uma mensagem de “Sucesso”, caso contrário irá aparecer uma mensagem de “Falha na leitura”, então deverá
apertar o botão “Coletar” novamente e repetir o procedimento.

Após receber a mensagem de “Sucesso” é extremamente recomendável que a criança coloque o dedo cadastrado no
leitor (desta vez não no cadastro, então não precisa esperar a luz acender) e verificar qual mensagem aparece, se
aparecer “Não identificado”, peça para ele repetir mais algumas vezes o procedimento. Caso apareça “Não
identificado” todas as vezes, é recomendável que se exclua o cadastro e crie um novo:

Algumas crianças vão possuir problemas nas digitais, ou vão possuir dedos muito pequenos que não serão
reconhecidos pelo leitor biométrico, por este motivo as crianças do 1º ano não serão cadastradas. Caso apareça uma
destas crianças muito pequenas em outras séries, você pode tentar cadastrá-los uma ou duas vezes, se não for
possível cadastrar então cadastre um cartão para esta criança.

