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Instruções para inserção de conceitos no novo Banco de Dados EA 

Para auxiliar os professores no primeiro acesso ao Banco de Dados, a  Secretaria elaborou o passo a 

passo para inserção de conceitos e faltas no sistema. 

Link: http://www.sistemas.fe.usp.br 

 

1- O login e a senha serão enviados via e-mail pela Secretaria em 28/08. 

 

2- Clicar em "Escola de Aplicação" 
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3- Clicar em "Cadastro de Notas de Alunos" 

 

4- Selecionar a turma de acordo com a disciplina e trimestre. Clique na barra de rolagem para listar as 

turmas cadastradas. (As turmas vinculadas à atribuição de aula já estão previamente cadastradas no 

sistema).  

Importante: A turma deverá ser selecionada de acordo com o trimestre em andamento. 
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5- Após selecionar a turma, o sistema apresentará a lista de alunos de acordo com as listas de classe. 

Conferir os dados da turma no cabeçalho (Turma, Disciplina e Período) e inserir no respectivo campo a 

quantidade de aulas dadas.  

Importante: Após digitar a quantidade de aulas dadas, clicar no botão "Gravar Período" 
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7- Deve ser selecionada uma das opções: 

- Possui nota (Esta opção deve estar selecionada quando existe  conceito) 

- Sem nota (Quando ainda não possui conceito antes da reunião do Conselho de Classe, neste caso o 

conceito deverá ser informado nesta reunião e será validado pela Secretaria) 

- Disc s/ nota (Disciplinas que não possuem conceito. Ex. 1º EF, Projetos)  
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8- Para as disciplinas que possuem notas, selecionar o conceito a ser cadastrado. 

 

9- Digitar a quantidade de faltas do aluno. 

O sistema gerará a porcentagem da frequência após o preenchimento de todas os conceitos e faltas e 

gravar o cadastro. 
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10- Após inserir os conceitos e faltas de toda a turma, clicar no botão "Gravar Notas".  

O cálculo da porcentagem da frequência será efetuado pelo sistema somente após o término e 

gravação da digitação. 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A digitação de conceitos e faltas deverá ser concluída na data estipulada a cada trimestre para a 

validação da Secretaria, após a validação o professor só poderá visualizar os dados. Somente a 

Secretaria poderá efetuar novas alterações. 

A Orientação Pedagógica-Educacional acompanhará a digitação de conceitos pelos professores 

temporários. 

As professoras do EF I devem cadastrar o mesmo número de aulas (dias letivos) para todas as 

disciplinas. 


