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1. GEOCODIFICAR ENDEREÇO DE ESCOLA 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Geocodificar Endereço de Escola’. 

A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’ e ‘Município’ para efetuar a pesquisa. 

Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 

Figura 1. 

A listagem contém as seguintes informações: 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Total de Escolas 

O sistema irá sumarizar todas as escolas encontradas. 
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 Data de Agendamento 

O sistema irá exibir a data de solicitação de atualização de geocodificação para o 

município. 

 Fim do Processo 

O sistema irá registrar e exibir a data do fim da geocodificação dos dados. 

 Status de Execução 

Além da visualização dos dados geocodificados, a tela permite iniciar uma nova 

geocodificação para um município nunca geocodificado ou atualizar um que já foi 

submetido. 

Para isto o usuário deverá selecionar um dos municípios listados, clicando sobre o 

‘check’ na primeira coluna da lista. Em seguida o botão ‘Atualizar Geocodificação’ 

ficará habilitado, permitindo então o clique sobre ele. Após o clique será 

apresentado uma mensagem de confirmação da solicitação de geocodificação, 

conforme imagem abaixo: 

Figura 2. 
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2. PESQUISAR GEOCODIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ESCOLA 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Pesquisar Geocodificação de Endereços de Escola’. 

A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’ e ‘Município’ para efetuar a pesquisa. 

Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 

Figura 3. 

A listagem contém as seguintes informações: 

 Data 

 Resultado 

O sistema qualificará a qualidade dos endereços geocodificados em três categorias: 
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o Exato, é quando o Google conseguiu encontrar exatamente a posição 

geográfica do endereço informado. 

o Aproximado, é quando o Google não encontra exatamente o endereço, mas 

a posição encontrada está perto do endereço informado, podendo estar na 

mesma rua, bairro ou cidade. 

o Não Encontrado, é quando o Google não conseguiu realizar a geocodificação 

do endereço informado. 

 Quantidade 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Ação: Geocodificação Manual e Visualizar 

 

Ao clicar no ícone da coluna ‘Geocodificação Manual’ o usuário será enviado para a tela 

que permitirá o ajuste manual dos endereços agrupados por determinado resultado  

Ao clicar no ícone da coluna ‘Visualizar’ o usuário será enviado para a tela de detalhe 

que permitirá a visualização de cada endereço e o seu ponto geocodificado no mapa. 
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Abaixo a tela de detalhe: 

Figura 4. 
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Na tela de detalhe acima, o usuário poderá clicar na última coluna de um registro no ícone 

de ‘lupa’ para que o mapa seja atualizado e exibe a localização geográfica do endereço. 

 

3. ATUALIZAÇÃO MANUAL DE GEOCODIFICAÇÃO DE ESCOLA 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Atualização Manual de Geocodificação de Escola’. 

A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’, ‘Município’, ‘Resultado Geocodificação’, 

‘Escolas’ para efetuar a pesquisa. 

Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 
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Figura 5. 
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A grid de listagem contém as seguintes informações: 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Nome da Escola 

 Endereço 

 Selecionar no Mapa 

Para efetuar a atualização manual o usuário precisa clicar sobre a coluna ‘Selecionar no Mapa’ 

referente ao ícone de marker.        

O sistema irá localizar o endereço e colocará um marcador identificando o endereço no mapa.  

O usuário poderá alterar o ponto de duas formas: 

 Clicando e arrastando o marcador para o local correto 

 Digitando o endereço correto no campo ‘Pesquisar endereço’, o sistema irá localizar 

o endereço digitado e colocará um marcador identificando o endereço. 

O sistema irá solicitar ao usuário que confirme a alteração de endereço. Para salvar a 

alteração, o usuário deve clicar no botão ‘OK’. Caso não queira salvar o novo endereço, o 

usuário deve clicar no botão ‘Cancelar’. 

Abaixo segue a imagem da funcionalidade de geocodificação manual: 
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Figura 6. 

 

4. GEOCODIFICAR ENDEREÇO DE ALUNO 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Geocodificar Endereço de Aluno’.  

A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’ e ‘Município’ para efetuar a pesquisa. 
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Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 

Figura 7. 

A listagem contém as seguintes informações: 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Total de Alunos 

O sistema irá sumarizar todos os alunos encontrados. 

 Data de Agendamento 

O sistema irá exibir a data de solicitação de atualização de geocodificação para o 

município. 

 Fim do Processo 

O sistema irá registrar e exibir a data do fim da geocodificação dos dados. 

 Status de Execução 
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Além da visualização dos dados geocodificados, a tela permite iniciar uma nova 

geocodificação para um município nunca geocodificado ou atualizar um que já foi 

submetido. 

Para isto o usuário deverá selecionar um dos municípios listados, clicando sobre o 

‘check’ na primeira coluna da lista. Em seguida o botão ‘Atualizar Geocodificação’ 

ficará habilitado, permitindo então o clique sobre ele. Após o clique será 

apresentado uma mensagem de confirmação da solicitação de geocodificação, 

conforme imagem abaixo: 

 

Figura 8. 

 

 

 

5. PESQUISAR GEOCODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DE ALUNO 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Pesquisar Geocodificação de Endereços de Aluno’. 
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A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’ e ‘Município’ para efetuar a pesquisa. 

Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 

 

Figura 9. 

A listagem contém as seguintes informações: 

 Data 

 Resultado 

O sistema qualificará a qualidade dos endereços geocodificados em três categorias: 

o Exato, é quando o Google conseguiu encontrar exatamente a posição 

geográfica do endereço informado. 

o Aproximado, é quando o Google não encontra exatamente o endereço, mas 

a posição encontrada está perto do endereço informado, podendo estar na 

mesma rua, bairro ou cidade. 

o Não Encontrado, é quando o Google não conseguiu realizar a geocodificação 

do endereço informado. 
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 Quantidade 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Ação: Geocodificação Manual e Visualizar. 

 

Ao clicar no ícone da coluna ‘Geocodificação Manual’ o usuário será enviado para a tela 

que permitirá o ajuste manual dos endereços agrupados por determinado resultado. 

Ao clicar no ícone da coluna ‘Visualizar’ o usuário será enviado para a tela de detalhe 

que permitirá a visualização de cada endereço e o seu ponto geocodificado no mapa. 

Abaixo a tela de detalhe: 
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Figura 10. 

Na tela de detalhe acima, o usuário poderá clicar na última coluna de um registro no ícone 

de ‘lupa’ para que o mapa seja atualizado e exibe a localização geográfica do endereço. 

 

6. ATUALIZAÇÃO MANUAL DE GEOCODIFICAÇÃO DE ALUNO 

Para acessar a tela o usuário deve clicar no menu ‘Transporte Escolar’, em seguida no 

submenu ‘Atualização Manual de Geocodificação de Aluno. 

A tela apresentará os campos ‘Diretoria de Ensino’, ‘Município’, ‘Resultado Geocodificação’, 

para efetuar a pesquisa. 
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Após a seleção dos campos de filtro o usuário deverá clicar no botão ‘Pesquisar’ para 

carregar a listagem, conforme a tela abaixo: 

 

Figura 11. 
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A grid de listagem contém as seguintes informações: 

 Diretoria de Ensino 

 Município 

 Nome/RA do Aluno 

 Endereço 

 Selecionar no Mapa 

Para efetuar a atualização manual o usuário precisa clicar sobre a coluna ‘Selecionar no Mapa’ 

referente ao ícone de marker.        

O sistema irá localizar o endereço e colocará um marcador identificando o endereço no mapa.  

O usuário poderá alterar o ponto de duas formas: 

 Clicando e arrastando o marcador para o local correto 

 Digitando o endereço correto no campo ‘Pesquisar endereço’, o sistema irá localizar 

o endereço digitado e colocará um marcador identificando o endereço. 

O sistema irá solicitar ao usuário que confirme a alteração de endereço. Para salvar a 

alteração, o usuário deve clicar no botão ‘OK’. Caso não queira salvar o novo endereço, o 

usuário deve clicar no botão ‘Cancelar’. 

Abaixo segue a imagem da funcionalidade de geocodificação manual: 
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Figura 12. 


