SOBRE AS VIAS DE ACESSO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO
Acesso via PDDE
- Dirigente
- Coordenador do Programa
- Diretor
Acesso via por portal PMALFA – http://maisalfabetizacao.caeddigital.net
- Professor
- Assistente de Alfabetização
- Coordenador Pedagógico
- Coordenadores Estaduais – UNDIME E SED
OBS: Qualquer pessoa que tiver um perfil dentro do PDDE tem que entrar pelo PDDE. Se tentar colocar o CPF direto no
portal, vai retornar com uma mensagem de erro.
SOBRE AS AÕES DE CADA PERFIL/USUÁRIO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO
Dirigente Municipal/Estadual
- Fazer upload do Termo de Compromisso
- Indicar o Coordenador Municipal do Programa
- Apoiar a seleção de Assistentes de Alfabetização
- Acompanhar e monitorar a aplicação dos teste, a realização dos cadastros e registros, realizados pelas escolas
Coordenador Municipal
- Fazer upload do Termo de Compromisso
- Apoiar a seleção de Assistentes de Alfabetização
- Acompanhar e monitorar a aplicação dos testes, a realização dos cadastros e registros, realizados pelas escolas
- Realizar formações com as redes de ensino do seu município (diretor, coordenador pedagógico, professor e assistente)
Diretor Escolar/Coordenador Pedagógico
- Fazer seleção dos Assistentes de Alfabetização
- Cadastrar o Coordenador Pedagógico, o Professo Alfabetizador e os Assistentes de Alfabetização
-Cadastrar Turmas
- Cadastrar Estudantes
- Imprimir os Cadernos de Teste para que os professores apliquem
- Apropriar-se dos resultados das avaliações
-Professor Alfabetizador
- Realizar os lançamentos dos testes dos estudantes
- Apropriar-se dos resultados das avaliações
- Fazer os lançamentos de respostas dos estudantes
- Apropriar-se dos resultados das avaliações.
Assistente de Alfabetização
- Cadastrar as atividades de alfabetização
- Lançar a frequência dos estudantes às atividades de alfabetização
SOBRE OS ATENDIMENTOS
A coordenação Estadual UNDIME/SC, irá repassar todas as informações aos coordenadores municipais que, por sua vez, são
responsáveis por replicar às redes de ensino. O contato com a Coordenação Estadual/UNDIME, para esclarecimento de
dúvidas e problemas de sistema, deverá ser feito exclusivamente pelo Coordenador Municipal, em horário comercial,
preferencialmente por e-mail: assessoriaundimesc@gmail.com ou, ainda, pelos telefones (48) 3212-0935/3212-0936.

