
Acesso ao i-Diário Web

https://jacarei-sp.edutopia.com.br

Observar: Tem o Brasão da Prefeitura de Jacareí? Se sim: 

a – Fazer login usando seu email de cadastro ou cpf, e a senha que foi criada por você no pré-cadastro. 
b – Em algumas escolas, a Secretaria criou os usuários para os professores. Informe-se na Secretaria de sua 
escola. 

Após o Login: 

1 – Acesso ao Perfil: Alterar dados do seu perfil, inclusive sua senha;
2 – Datas iniciais e finais para os lançamentos;
3 – Lançamento da Frequência e Justificativas de Faltas;
4 – Registros de Conteúdo;
5 – Lançamento das avaliações mensais (descritiva) e conceituais (Conceito Final do Bimestre) – Uso 
obrigatório para o Ensino Fundamental; 
6 – Diário para lançamento de observações deverá ser utilizado para registrar eventualidades ou sempre que 
se fizer necessário;
7 – Relatórios Diversos (Diário de Frequência, Diário de Atividades, Boletim do Professor, Diário de 
Observações, etc);
8 – Envio de Avaliações: Local onde o professor deve fazer o envio da frequência e das avaliações para o i-
Educar. Após esse envio, os conceitos e as frequências estarão disponíveis para a Secretaria da Escola dar 
seguimento aos processos internos de Boletins, Históricos, etc. 

https://jacarei-sp.edutopia.com.br


Como lançar (a) frequência e (b) conteúdos: 

a) Opção Frequência Via Portal i-Diario Web

 - Selecionar no menu lateral a opção “diário de frequência”, ou clicar no atalho. 

– Na tela carregada, que já virá com a Escola do Professor, bem como sua turma, selecione a data que deseja 
fazer a frequência (Sempre virá com a data do dia, mas o professor poderá escolher qualquer outra data 
dentro dos períodos permitidos no calendário escolas, como data de início e data final para lançamentos em 
cada bimestre. 

– Clicar no botão “Carregar”. 



 – Todos os seus alunos devem aparecer, e já vir com “Presença”. 
 – Caso haja algum aluno não presente, clique no tic de presença para apagá-lo, e assim assinalar como falta. 
 – Opcionalmente, selecione a tic “Desejo receber confirmação dos lançamentos por e-mail”
 – Clique em Salvar. 

Obs: Caso algum aluno seu não apareça nessa lista, ou algum aluno que já não pertence mais a sua sala 
apareça, contate a Secretaria da sua escola e informe do ocorrido. 

FREQUÊNCIA – EXCLUSIVO PARA PROFESSORES ESPECIALISTAS: 

Caso seja um professor especialista, há uma diferença no modelo de lançando, que se aplica tanto ao 
ambiente WEB quanto ao Aplicativo. 

Como as faltas nas disciplinas Arte e Educação Física não são integradas às faltas dia dos alunos, mas devem 
ser registradas, elas devem estar relacionadas a quantidade e a sequencia das aulas do dia. 

Quando um professor especialista for lançar a frequência, ele terá uma opção de escolher quais são as aulas 
para as quais ele está fazendo a chamada. 

Esses números variam de 1 a 5, e significam a sequencia da aula. 

1 – 1ª aula do dia - 2 – 2ª aula do dia, e assim por diante. 

No exemplo abaixo seria uma aula DOBRADA, sendo a 3ª e a 4ª aula do dia (8:40h às 9:50h, e 9:50h às 
11:40h)

Após selecionar as aulas, como acima 3 e 4, a lista de alunos aparecerá como abaixo: 

Os alunos poderão ter falta nas 2 aulas, ou em somente uma delas, e essas faltas não impactarão as faltas 
gerais do aluno para efeito de cálculo anual da frequência, mas permitirão o registro da disciplina, bem 
como a emissão do diário de frequência. 

CASO ESSA OPÇÃO DE AULAS 1, 2, 3, 4 E 5 NÃO APARECE PARA VOCÊ, CONVERSE COM A SECRETARIA DA 
SUA ESCOLA.



b) Opção Lançamento de Conteúdos via i-Diário Web: 

 - Selecione a opção via menu ou atalho e na tela seguinte clique em “Novo”. 

1 – Indicação da disciplina a qual será lançado o conteúdo; (para alterar isso, clicar em “Alterar ”Perfil” do 
lado superior esquerdo da tela;
2 – Data relacionada ao conteúdo que será lançado;
3 – Texto livre para escrita de qualquer observação/registro relacionado ao conteúdo;
4 – Campo para digitação dos conteúdos (obrigatório pelo menos 1 conteúdo);
5 – Sugestões geradas automaticamente pelo sistema de acordo com o que está sendo digitado no 4. São 
sugestões, e, portanto, não precisam ser seguidas/utilizadas. Para manter seu próprio texto, continue 
digitando, e ao final clique em TAB ou na palavra “novo” que aparecerá junto ao seu texto digitado. 
6 – Clique em Salvar. 



PARA OS PROFESSORES ESPECIALISTAS – RELATIVO AO LANÇAMENTO DOS CONTEÚDOS

Professores especialistas tem diversas turmas, e nas mesmas séries os conteúdos diários costumam ser 
similares. Por essa característica, o sistema lhes permite digitar por exemplo, o conteúdo do dia para o 1º ano 
A, e depois replicar o mesmo conteúdo para o 1º B, 1º C, e assim por diante. 

Para fazer isso, digite o conteúdo normalmente como explicado na página anterior. O Resultado final após 
lançar o 1º conteúdo será parecido com o que temos abaixo: 

Foi criado um conteúdo, de Educação Física com data de 2/5, para o 1º Ano A. 

Se esse professor possui outras turmas de 1º Ano, não precisará escrever novamente os conteúdos para as 
demais turmas, se eles forem iguais. Mesmo que haja alguma diferença, a replicação ainda pode ser utilizada, 
desde que na sequência o professor edite aquilo que não foi similar. 

Ao clicar no ícone de cópia indicado pela seta na imagem acima, o professor terá acesso a tela a seguir, que 
permitirá que ele replique o que escreveu para o 1º A para as demais turmas da mesma série, clicando em 
ADICIONAR, e incluindo suas demais turmas. 



Opção Via App: 

A Versão correta do APP deve ser instalada através do seguinte QRCode 

Ou se já estiver lendo isso pelo celular, utilize o link a seguir: https://qrco.de/bbIPiP

Tela de Login do APP: 

Clique em Município Encontre Jacareí e selecione Utilize seu login e senha. Os 
mesmos do Acesso ao i-Diário 
Web

https://qrco.de/bbIPiP


Em seu 1º acesso, e depois, pelo 
menos 1x por dia, faça a 
sincronização dos clicando sobre 
o ícone das 2 setas indicado na 
imagem. 

A sincronização ocorre em poucos 
segundos, e mantes os dados de 
suas turmas atualizados em 
relação ao Sistema da Secretaria. 

Para lançar uma frequência, na 
tela inicial, você deverá clicar 
sobre o “+” no canto superior 
direito da tela, para acessar uma 
tela como a acima. 

Você poderá selecionar o dia o 
qual será lançada a frequência. O 
App traz sempre o dia atual, mas 
permite que você acesse dias 
anteriores, desde que dentro dos 
dias definidos para a etapa 
conforme o calendário.  



Como no ambiente Web, todos 
seus alunos vêm com presença. A 
única ação necessária é 
selecionar o aluno não presente 
quando isso ocorrer.  

No app não há necessidade de 
“Salvar”, pois isso ocorre de 
forma automática, porém é 
sempre bom usar a ferramenta 
de sincronizar para garantir que a 
informação seja gravada nos 
servidores. 

ESPECIALISTAS: Como indicado 
na frequência do ambiente WEB, 
você deverá ver a opção para 
escolher a quantidade e a 
sequência de aulas. (1, 2, 3, 4, 5), 

Outra ação possível de ser feita 
via app é o lançamento dos 
conteúdos de aula. 

Para essa ação, seleciona no 
menu inferior o 2º ícone da 
esquerda para a direita. 

Para criar um registro de 
atividade, tal como na frequência, 
utilize o ícone “+” no canto 
siperior da tela e.... 

 
... selecione as opções, de escola, 
turma, disciplina e data... 



... e clique em avançar. Na tela de lançamento de 
conteúdos, insira os conteúdos 
dados em sala. 
 

... Como no exemplo acima.  

Observação importante: 

Somente as funções de LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA e CONTEÚDOS DE AULA 
podem ser feitas tanto no Aplicativo quanto no ambiente WEB. 

TODAS AS DEMAIS FUNCIONALIDADES que serão tratadas a seguir podem ser 
feitas somente no ambiente Web. 



Justificativas de Faltas / Compensação de Ausência:

A ação de lançamento de Justificativa de Faltas, bem como os registros de compensação de ausência deverão 
ser feitos via ambiente i-Diário Web, conforme imagem do menu acima, que dará acesso a tela a seguir: 

1 – Data inicial das faltas em Justificativa*;
2 – Data final das faltas em Justificativa**;
3 – Nome do Aluno (ao clicar aparecerão os alunos da turma do professor logado);
4 – Espaço para o texto da Justificativa;
5 – Local para anexar documentos comprobatórios***; 
6 – Botão para salvar o registro; 

* - Para os casos de compensação de ausência, deverá ser colocada a data do 1º dia do bimestre que está 
sendo compensado;



** - Para os casos de compensação de ausência, deverá ser colocada a data do último dia do bimestre que 
está sendo compensado;

*** - Os documentos comprobatórios tais como atestados médicos, e aqueles relacionados a faltas que não 
implicarão em compensações de ausências devem ser adicionados caso a escola os tenha e deseje adicionar. 
NÃO É UMA OBRIGATORIEDADE. 

*** - Quando o registro for relacionado a uma COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA, deverá ser anexado o TERMO 
........., bem como deve ser observado o * e o ** acima. 

Lançamento dos Registros Mensais dos alunos:

1 – Disciplina que será lançada; (para alterar, clique em “Alterar Perfil” no canto superior esquerdo da tela);
2 – Bimestre relacionado; 
3 – Botão para abrir a tela de lançamento, conforme imagem abaixo: 

– Atentar para o botão SALVAR ao final de cada tela de lançamento. 



Lançamento dos conceitos dos alunos (registro final do Bimestre):



1 – Bimestre referente ao qual serão lançados os conceitos; (CUIDADO PARA NÃO LANÇAR NO BIMESTRE 
ERRADO
2 – A Data de referência do conceito, que deverá OBRIGATÓRIAMENTE estar dentro do bimestre referenciado;
3 – Lista para selecionar o Aluno da turma; 
4 – Local para escolher a menção do aluno mostrado no item 3 acima;
5 – Local para menção do conceito de ARTE*;
6 – Local para menção do conceito de EDUCAÇÃO FÍSICA*;
7 e 8 – Local para menção relacionada a Movimento e Cidadania**; 
9 – Botão que grava e abre o próximo aluno; 

* - Os conceitos finais de cada bimestre das disciplinas ARTE e EDUCAÇÃO FÍSICA serão lançados no i-Diário 
pelo Professor da Turma. O especialista deverá entregar os conceitos ao professor da turma; 

* - O Professor especialista continua com a obrigação de lançar frequência, conteúdos e avaliação mensal; 

** - As disciplinas MOVIMENTO e CIDADANIA, como não possuem nenhuma nota ou menção, deverão de 
preenchidas OBRIGATORIAMENTE como “NÃO ATRIBUIDO”;  

Relatórios do i-Diário:

 No login do professor, esses são os relatórios disponíveis. 

 O Login da Secretaria tem acesso a todos os relatórios, podendo por 
exemplo emitir um Registro de frequência de qualquer professor da escola, 
porém não pode fazer nenhum apontamento, seja ele de frequência, 
conteúdo, ou qualquer outro. 

Exemplo de Registro de Frequência: 



Envio de Avaliações:

A OPÇÃO envio de Avaliações merece o destaque dado a imagem acima, pois é uma ação OBRIGATÓRIA, e 
necessária para que as informações de NOTAS/AVALIAÇÕES E FREQUÊNCIA reflitam no Sistema da 
Secretaria. 

Ele deve ser utilizado normalmente ao final de cada período de lançamentos (Em relação ao 1º Bimestre, 
até o dia 30 de Junho)

ATENÇÃO – Como o prazo para lançamento e envio do 1º Bimestre nessa fase do Sistema está aberto ao 
mesmo tempo que que se pode lancar e enviar os dados do 2º BIMESTRE é MUITO IMOPORTANTE 
ESTAREM ATENTOS QUANDO FOREM LANÇAR, TER CERTEZA QUE ESTÃO SELECIONANDO O BIMESTRE 
CORRETO. 

.... PORÉM, ele pode e deve ser utilizado em casos em que o aluno será transferido, e já possui Conceitos e 
Frequência lançados no i-Diario. Dessa forma, as informações digitadas pelo professor irão para o Sistema 
da Secretaria que poderá então efetivar a transferência já com todas as informações do aluno devidamente 
registradas. 

As faltas, as avaliações conceituais (menção do bimestre), mensais (avaliação descritiva) devem ser 
enviadas, nesse 1º bimestre até do dia 10 de Maio. Após essa data o Sistema fechará e não permitirá  mais 
o lançamento nem o envio. 
Essas informações podem ser enviadas quantas vezes o professor desejar, desde que até a data pré-
determinada. 

Quando devo reenviar? Quando qualquer alteração for efetuada, e ainda estiver 
dentro dos prazos de envio. 



A Área “rabiscada” na imagem acima indica que os itens não se aplicam a 
Jacarei, e não precisam ser utilizados. 


