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Para acessar o sistema Erudio abra o seu navegador de internet e acesse o endereço

erudio.itajai.sc.gov.br
Insira seu nome de usuário e senha.

A página inicial exibe o seu vínculo e alocação. No caso de mais de uma alocação, clique em cima
do botão Sua Alocação e selecione a alocação desejada, o mesmo procedimento pode ser feito em
Sua disciplina.

1. Avaliação
As avaliações são utilizadas para fechar as médias no Diário de nota
Para criar uma avaliação acesse no menu Avaliações a opção Avaliação, em seguida clique no
botão Adicionar Avaliação representando pelo círculo cor-de-rosa com sinal +.

Será necessário preencher :

Nome: É o nome da avaliação, é aconselhável que seja um nome que facilite a identificação da
avaliação pois este será apresentado posteriormente no Diário de notas.
Tipo: A avaliação pode ser uma Prova, Atividade ou Trabalho.
Curso/Etapa/Turma/Disciplina: Nestes campos irão aparecer apenas opções relacionadas às
Disciplinas vinculadas ao Professor.

Média: Esta opção é referente às etapas do ano letivo (M1, M2, M3...), basta digitar o número.
Peso: É o peso da avaliação no fechamento final das médias no Diário de notas.
Data: A data é cadastrada clicando no calendário do lado direito, será permitido adicionar
avaliações apenas nos dias em que o Professor possui aula com a turma, estas datas estarão em
evidência na cor verde.
Ao preencher tudo, basta clicar na opção Salvar

Após salvar a prova, ela estará disponível na busca, é possível filtrar por Nome, Curso, Etapa,
Turma, Disciplina e até Média(M1, M2, M3...). É possível buscar sem adicionar nenhum filtro
também.
Ao encontrar a prova criada, aparecem três opções:

Informações
A opção informações apresenta uma tela com os detalhes da avaliação:

Notas
Na opção Notas é possível cadastrar a nota de cada aluno obtida nesta avaliação:

Remover
A opção Remover permite que o professor exclua uma avaliação.

2. Diário de Notas
O Diário de Notas está disponível na página inicial do sistema, caso o Professor não esteja na
página inicial, basta clicar em cima do nome dele no menu ao lado esquerdo:

Na página inicial, é necessário clicar no ícone
seguida clicar na opção “Diário de Notas”:

localizado no canto inferior direito da tela, em

No Diário de Notas é possível visualizar a Média geral dos alunos:

Caso estiver aparecendo a sigla ND, a média ainda não está fechada. Para visualizar cada média
basta clicar em cima:

A nota cadastrada pelo Professor na tela de avaliação estará aparecendo, o professor poderá fechar a
média da M1, conforme o exemplo acima, clicando em “FECHAR MÉDIA” em seguida
clicando em “Automático”:

A nota atribuída aparecerá no Diário de notas:

Existem casos onde o Professor pode precisar modificar a Média, devido ao conselho de classe ou
algum outro motivo em particular, neste caso, ao invés de escolher a opção “Automático”, deve
ser escolhida a opção “Manual, onde aparece um campo de texto para o Professor digitar a nova
nota, e em seguida Salvar:

3. Diário de Presença
Na página inicial, é necessário clicar no ícone
seguida clicar na opção “Diário de Presença”:

localizado no canto inferior direito da tela, em

Ao acessar o Diário de presença é possível realizar chamada clicando no botão “Fazer chamada”
ou alterar a frequência de um aluno específico clicando no ícone ao lado de seu nome:

Ao clicar em “Fazer chamada” a tela é direcionada para um campo onde pode ser inserida a data
da aula que será cadastrada a lista de presença. É possível escolher uma data passada, mas não é
permitido criar uma lista de presença para uma data futura.
Ao aparecer a listagem com os alunos, a presença já estará marcada para todos, o professor só
precisará marcar o aluno que faltou. É possível também cadastrar uma falta justificada, lembrando
que esta falta é diferente pois deve ser acompanhada de um atestado médico ou outro documento
legal.

4. Observações de Aula
Na página inicial, é necessário clicar no ícone
localizado no canto inferior direito da tela, em
seguida clicar na opção “Observações de Aula”:

Esta opção permite que o Professor cadastre observações sobre fatos que ocorreram durante as
aulas.

5. Perfil
Na página inicial, é necessário clicar no ícone
seguida clicar na opção “Meu Perfil”:

localizado no canto inferior direito da tela, em

Na tela de Perfil é possível cadastrar os dados pessoais:

6. Calendário Escolar
Na página inicial, é necessário clicar no ícone
localizado no canto inferior direito da tela, em
seguida clicar na opção “Calendário Escolar”:

É apresentado o calendário escolar com os eventos e marcação dos dias letivos:

7. Documentos
O Professor possui acesso a alguns documentos do âmbito escolar.

7.1 Boletim Escolar
Para acessar o documento Boletim Escolar, basta clicar em Documentos, em seguida em Boletim
Escolar. É possível filtrar a busca por Curso e Etapa, ao encontrar a turma desejada, basta clicar
em cima do ícone da impressora:

7.2 Diário de Frequência
Para acessar o documento Diário de Frequência, basta clicar em Documentos, em seguida em
Diário de Frequência. É possível filtrar a busca por Curso, Etapa, Turma e Mês, ao encontrar a
disciplina desejada, basta clicar em cima do ícone da impressora:

7.3 Histórico Escolar
Para acessar o documento Histórico Escolar, basta clicar em Documentos, em seguida em
Histórico Escolar. É possível filtrar a busca por Nome do aluno e Código de Matrícula, ao
encontrar o aluno desejado, basta clicar em cima do ícone da impressora:

O documento gerado fica no seguinte formato:

8. Relatórios – Espelho de Nota
Para gerar o Relatório de Espelho de Nota, basta clicar em Relatórios, em seguida em Espelho de
Nota. É possível filtrar a busca por Curso, Etapa e Média, ao encontrar a turma desejada, basta
clicar em cima do ícone da impressora:

O Relatório gerado fica no seguinte formato:

