TUTORIAL DO USUÁRIO DE ESCOLA
RESULTADOS DE ALUNO:
Para visualizar a publicação de Resultados de Aluno, o usuário com o perﬁl de
Escola deve seguir os passos descritos abaixo:
1º Passo: Acesse o portal: http://www.spaece.caedufjf.net/

2º Passo: No menu Resultados, clique em Resultados \ Proﬁciência/Acerto por
Descritor. Será exibida a tela abaixo:

3º Passo:

Informe o Usuário e a Senha

da escola. Depois clique em Entrar.
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OBSERVAÇÕES:
O sistema exibirá, na tela, oFiltro de pesquisa de resultado de alunoque
deverá ser preenchido para a geração do resultado desejado.
Sempre que um campo do ﬁltro for preenchido, o sistema carregará as
opções do próximo nível, de acordo com a última seleção realizada, até chegar ao último
nível (Turma) disponível para a geração de resultado.
O sistema conta com um recurso de preenchimento automático para os
níveis do ﬁltro que possuam apenas uma opção disponível.
O sistema já exibirá os ﬁltros preenchidos até o nível que o usuário logado
possuir permissão, onde poderá selecionar as opções desejadas dos próximos níveis.
Exemplo: tratando-se de um usuário de Escola , o ﬁltro será preenchido até o nível Escola.
Em seguida, o usuário deverá selecionar a turma cujo resultado de aluno deseja visualizar,
conforme o 7° Passo descrito abaixo.
Todos os resultados que estão disponíveis para visualização pelo site,
também poderão ser baixados em forma de planilha Excel, através do botão Gerar
Resultado Excel.

4º Passo: Preencha os ﬁltros com os dados desejados, começando pelo Projeto:

5º Passo: Depois selecione a Etapa desejada:
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6º Passo: Em seguida, selecione a Disciplina desejada:

* O sistema preencherá o restante do ﬁltro com os dados de REDE, REGIONAL,
MUNICÍPIO E ESCOLA do usuário logado.
7º Passo: Por ﬁm, selecione a Turma desejada:
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8º Passo: Sendo este o último nível, clique em Gerar Resultado Site para
visualizar os Resultados de Alunos:

IMPORTANTE:
O resultado poderá ser gerado em vários níveis do ﬁltro. Caso selecionado
um
Nível que não possua resultado de Aluno, o sistema exibirá a mensagem:

Na divulgação preliminar dos resultados do SPAECE 2017, os resultados dos níveis
de regional, município, escola e turma não estarão disponíveis.
Após gerar um resultado (8° Passo
), é

possível navegar no resultado das demais

turmas da escola sem que todos os ﬁltros sejam preenchidos novamente. No campo
Hierarquia Selecionada, são exibidos os níveis selecionados na geração do resultado
exibido na tela. Para voltar ao nível anterior (escola), clique no link com nome da escola. O
sistema irá exibir a lista de turmas da escola.
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