PASSO A PASSO TAREFA 1- P.As
PNAIC/2016
Entrar no SIMEC:
1º- www.google.com.br
2º digitar Simec

3º Abrirá a seguinte página:

4º Clicar nessa página.
5º Feito isso abrirá a seguinte página:

6º Digitar o CPF sem pontos e sem dígitos e a senha.

7º Certifique-se que esteja logada no SISPACTO 2016

8º- CLICAR NA ABA TAREFAS
9º O que é a Tarefa 01?

Para todos os perfis a tarefa 01 é um diagnóstico das turmas para levantamento de possíveis
estratégias pedagógicas e de gestão que possam colaborar com a efetiva melhora na aprendizagem das
crianças. O diagnóstico está baseado no quadro Perfil da Turma (PNAIC 2013- unidade 01) e objetivos
de aprendizagem da Matemática (Caderno Apresentação 2015). A partir da resposta do diagnóstico,
deverão ser sinalizadas ações que serão desenvolvidas para superação das dificuldades encontradas.
10º Como o (a) professor (a) responde a sua tarefa?

a. A primeira ação é inserir a turma. Ao clicar esse botão ele (a) deverá selecionar a escola e em
seguida definir a turma. Isso é uma identificação para que os demais perfis possam reconhecer a
turma.
b. A segunda ação é inserir aluno. Todos os alunos da turma deverão ser incluídos (exceto em
turmas multisseriadas nas quais apenas os alunos dos 1º, 2º ou 3º anos deverão ser inseridos).
O (A) professor (a) deverá escolher em todos os itens indicados a situação do aluno (Consolidado,
Em processo, Iniciado, Não trabalhado) na aprendizagem em cada item. Após a conclusão o(a)
professor(a) deverá salvar turma.
c. Realizar essa ação com todos os alunos da turma no ícone “inserir novo aluno”. Conforme o
diagnóstico seja preenchido a tabela com os dados totais deverá ser visualizada pelo professor e
pelo coordenador pedagógico da escola participante da formação.
d. Após a inserção de todos alunos, o(a) professor(a) deverá sinalizar as ações que pretende
realizar com a turma, clicando em cada uma delas.
ATENÇÃO: Há duas opções no final da tarefa. “Salvar diagnóstico” – Permite ao professor que
faça edições na tarefa. “Finalizar tarefa” - Indica a conclusão da tarefa.

11º Após clicar na aba TAREFAS, rolar a página até o final (barra do lado direito):

12º Selecionar a TAREFA 1.
13º Abrirá a seguinte Tela:

13º- Clicar na ABA INSERIR TURMA.

14ºSelecionar a Escola e no Campo DESCRIÇÃO DA TURMA colocar o nome da classe ex: 2A

15º Clicar em SALVAR TURMA

16º- CLICAR nesse ICONE AZUL (INSERIR NOVO ALUNO)

17º Escrever o nome completo do aluno .

18º -Realizar a avaliação do aluno item por item (o Direito de Aprendizagem) está C= CONSOLIDADO, EP- EM
PROCESSO, I- INICIADO e NT- NÃO TRABALHADO)
19º- Após avaliar o aluno em cada um dos tópicos de Português e Matemática, clicar em SALVAR TURMA para
voltar a página anterior.
20º Inserir e avaliar cada um dos alunos de sua turma esse mesmo processo.
21º- Terminado de diagnosticar (avaliar) cada um de seus alunos abrirá a seguinte tela:

22º Clicar em cada uma das intervenções pedagógicas que julgar necessário para contribuir na melhoria da
aprendizagem.

23º FINALIZAR A TAREFA CLICANDO EM SALVAR DIAGNÓSTICO e depois EM FINALIZAR TAREFA.

