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Em conformidade com o Ofício Circular SEE/SB/SIF/EI n° 205/2016, 

encaminhamos o passo a passo para atualização das turmas de Educação Integral em 

funcionamento nas escolas. 

Para que a escola consiga fazer as atualizações, é necessário acessar o SIMADE 

pelo endereço http://www.simadeweb.educacao.mg.gov.br e, com a senha do Diretor 

(a), realizar os seguintes passos: 

 

1) Preencher os dados da ‘Matriz das Atividades’: 

a. Selecionar a turma a ser alterada e clicar no botão ‘Alterar 

Atividades’ 

 

  

http://www.simadeweb.educacao.mg.gov.br/
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b. Preencher os dados da Matriz: 

 

  

Quantos módulos essa 
atividade tem por 

semana? 
 

A partir da data de início da 
turma, quantas semanas 
letivas estão previstas no 

calendário escolar? 
 

Multiplicar a quantidade de 
semanas letivas pelo número 

de módulos aula previstos. 
 

Lançar o valor obtido nesse 
campo. 

Qual a duração 
em minutos de 
cada módulo? 
Por exemplo: 
000:50 (50 
minutos) 

 

Esse campo será 
calculado 

automaticamente 
pelo SIMADE. 
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c. Com a Matriz preenchida, será necessário informar o ‘Tipo/Situação 

de Atendimento’, preencher a justificativa para o funcionamento da 

turma e clicar no botão ‘Submeter Solicitação’. Clicar em ‘Gravar’: 

 

 

 

d. A SRE receberá a demanda para aprovação. Somente após a 

aprovação da SRE, será permitido às escolas o preenchimento das 

demais informações. 

 

2) Preencher ‘Local de Funcionamento’ e ‘data de início das atividades’: 

a. O local de funcionamento deve refletir onde a turma funciona. Se na 

própria escola (mesmo local), se em outros espaços ou num Pólo de 

Educação Integral; 

b. A data de início das atividades deve ser a mesma da associação dos 

professores; 

c. Para preencher o local de funcionamento e a data de início das 

atividades, a escola deve selecionar a turma e clicar no botão 

‘Alterar’: 



 

5 

  

 

 

 

 

 

d. Após a atualização dos dados necessários, a escola deve clicar em 

‘Gravar’: 
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3) Sobre a associação de docente: 

a. Na associação de docente existem algumas alterações que devem ser 

atualizadas: Tipo de Regência’, ‘Carga Horária Semanal de Almoço’ 

e ‘Situação Funcional’. 

b. Para localizar a associação de docentes: 

i. Clicar em ‘Projetos/AEE’; 

ii. Selecionar o Período letivo da(s) turma(s) de Educação 

Integral, turno de funcionamento e nome da turma. 

c. O tipo de regência permitirá registrar as seguintes situações: 

i. Regente de Turma; 

ii. Monitor/Voluntário; 

iii. Estagiário; 

iv. Bolsista. 

d.  A associação de regente de turma deverá será feita da mesma forma 

dos professores do ensino regular: 

i. Selecionar a atividade; 

ii. Selecionar o nome do professor no item ‘Associar Docente’; 
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iii. Informar a data de início e término da associação; 

iv. Clicar no botão ‘Ok’. 

 

 

e. Para associar monitor/voluntário, estagiário e bolsista: 

i. Selecionar a atividade; 

ii. Clicar no campo da coluna ‘Tipo Regência’; 

iii. Digitar o nome do profissional no campo que abrirá na coluna 

‘Docente/Regente/Agente’. 

f. A coluna ‘CHSA’ (Carga Horária Semanal de Almoço) deverá conter 

a quantidade, em horas, da carga horária de almoço que o professor 

acompanha na semana; 

g. Na ‘Situação Funcional’ do servidor marcar uma das opções: 

i. Efetivo por normas anteriores a Lei Complementar nº 100/07; 

ii. Efetivado pela Lei Complementar nº100/07; 

iii. Designado; 

iv. Cedido por outro Órgão. 
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h. Para as escolas que possuem quantidade de turmas que subsidiem o 

Professor Coordenador de turma (item 2.4.1.1, Anexo III, Resolução 

SEE n° 2.836/2015) deverão informá-lo pelo item ‘Docente 

Coordenador da turma de Educação Integral’; 

i. Feitas essas alterações, a escola deverá clicar no botão ‘Salvar’. 


