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Funcionalidade: Situação Atípica 
                                                        
 

                                               Perfil ESCOLA 

                                          Perfil Diretoria 

                                        Perfil CENUT                               

                                        Perfil CEPAE 

                                             

 



Tela para Cadastro de Situação Atípica 
Acessar o Link >http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx 

Selecionar o Usuário e Login 

Perfil: Escola 

Menu:  Escola >  Cadastro de Situação Atípica 



Escola: Acessar menu “Escola”, sub-menu “Cadastro de Situação Atípica” 



Cadastrar uma situação atípica 
Preencher os campos ‘Situação atípica’, ‘Prazo de’, ‘Prazo a’, ‘Observação’ (se houver), 
questões relacionadas a merenda, selecionar botão ‘Salvar’. 



Dúvidas 



Após cadastrar uma situação atípica, o usuário poderá confirmar utilizando o botão 
‘Pesquisar’ para verificar se realmente foi realizado o cadastro corretamente. Sistema 
deverá informa a situação cadastrada na tela. 
OBS.: Existe uma informação na tela que,  caso uma situação esteja com o prazo de 
término menor ou igual a 5 dias referente a data atua, as informações serão exibidas na 
cor vermelha. 
 



Nesta tela a escola poderá realizar as seguintes ações: visualizar  informações da situação 
atípica, visualizar impedimento, finalizar, prorrogar o prazo e excluir. 



Visualizar informações da situação atípica: Selecionar o ícone ‘Visualizar’. 



Visualizar impedimento: Selecionar o ícone ‘Visualizar  Impedimentos’.  Sistema deverá 
abrir na tela o motivo do impedimento registrado e o período. 
Exemplo:  escola Carlos Giuletto – DE Guarulhos 



Finalizar: Encerra a situação atípica ao selecionar ícone ‘finalizar’. Se a situação atípica 
estiver finalizada sistema informará mensagem na tela. 

Se a situação atípica estiver aberta a escola poderá finalizá-la. 



Prorrogar: Caso a situação atípica estivar aberta a escola poderá prorrogar o prazo 
alterando para um novo prazo (selecionar ícone ‘Prorrogar’). 



Prorrogar: Se as situações atípica já foram finalizadas este ícone não deverá abrir. 



Histórico de Prorrogação: Ao selecionar o ícone ‘Histórico de Prorrogação’ o sistema 
informará todas as situações atípicas que foram prorrogadas. 



Excluir: Mesma situação de prorrogação. Caso situação atípica já esteja finalizada a escola 
não poderá excluí-la. 



Quadro de aviso ESCOLA 



Informa a regra caso tenha alguma situação a vencer. 



Dúvidas 



Perfil Diretoria:  Permite validar ou não validar uma situação atípica. 
Neste exemplo vamos acessar com a DE Norte 1. 
Menu: Supervisão > Gerenciamento escola>Consulta de Situação Atípica - Supervisão 



Selecionar campos ‘Agrupamento’, ‘Diretoria de Ensino’ e ‘Município’. 
Selecionar botão ‘Pesquisar’. 
Sistema deverá informar o resultado na tela. 
Nesta tela a Diretoria poderá validar ou não validar.  



Exemplo 1: Validar a situação atípica. Após selecionar o ícone ‘Validar’ da situação atípica 
desejada, sistema informará mensagem de confirmação. Selecionar botão ‘Sim’ para 
confirmar . Sistema informa mensagem de situação atípica validada com sucesso. 



Após validação da Diretoria o status deverá ser apresentado como “Validada”. 



Exemplo 2: Não validar a situação atípica. Após selecionar o ícone ‘Validar’ da situação 
atípica desejada, o sistema informará mensagem de confirmação. Selecionar botão ‘Não’. 
Sistema deverá mostrar nova tela para inserção da observação. Selecionar o botão 
‘Salvar’. Sistema informará mensagem informando que foi salva uma observação 
referente a não validação . 



Após a não validação de uma situação atípica o sistema informará o status para Diretoria 
e Supervisão (não validada). 



Quadro de aviso Diretoria 



Situação atípica a vencer 



Situação atípica finalizada 



Situação Atípica prorrogada 



Situação Atípica Cadastrada 



Dúvidas 



Perfil CENUT - Gerar Cardápio Especial: Selecionar o ícone ‘Gerar Cardápio Especial’. 
Este cardápio é gerado quando necessário por alguma situação atípica impedir a geração 
das guia no cardápio normal. 



Sistema abre a tela para inserir um cardápio. 



Histórico de Prorrogações: selecionar ícone ‘Histórico de prorrogações’.  
Sistema deverá informar na tela a escola e o prazo prorrogado para a situação atípica. 

Após selecionar os dias do cardápio  e selecionar o botão ‘Salvar’ o sistema informará  
mensagem na tela que o cardápio foi salvo com sucesso.  



Quadro de aviso CENUT: 



Situação atípica cardápio emergencial: 



Dúvidas 



Perfil CEPAE: Menu Supervisão > Gerenciamento escola > Consultar Situação Atípica 



CEPAE : Caso ainda exista alguma situação atípica “aberta pela escola”, “validada pela 
diretoria” o CEPAE deverá acessar menu Supervisão > Gerenciamento de escola> Consulta 
Situação Atípica. 
Selecionar campos: ‘Diretoria de Ensino’, ‘Município’, ‘Escola’. Sistema informará todas as 
situações pendentes para validar ou não validar. Selecionar ícone ‘Validar’, sistema 
informará mensagem na tela para confirmar. Selecionar botão ‘Sim’. Sistema informará 
mensagem que situação foi validada com sucesso. 





Impedimento: Caso houver algum impedimento para ser inserido, selecionar o ícone 
‘Adicionar Impedimento’. Sistema deverá mostrar tela para selecionar cardápio 
emergencial ou não. 



Selecionar o botão ‘Incluir’.  
Sistema mostrará tela para selecionar os impedimentos desejados, observação do motivo 
do impedimento e as datas inicio e fim do impedimento. Selecionar botão confirmar. 



Após confirmar, sistema informará na tela os dados do impedimento. Selecionar o botão 
‘Salvar’ . 



Sistema informará mensagem de atualização realizada. 

Consultar Boletos: Caso exista algum boleto para está situação deverá constar nesta 
pesquisa. 



Selecionar botão ‘Gerar Excel’: Sistema gera planilha na tela 

Consultar histórico de Prorrogação  



Quadro aviso CEPAE: 



Situação atípica a vencer 



Situação atípica validada pela DE 



Situação atípica prorrogada e validada pela DE 



Situação Atípica finalizada: 



Dúvidas 



Acessando a ESCOLA novamente: Selecionar o botão ‘Pesquisar’. Sistema deverá informar 
as seguintes situações:  
 

 - Para a situação não validada pela Diretoria\Supervisão - sistema informará  
automaticamente status ‘Finalizada’ pela escola também. 
- Para a situação validada pela Diretoria \Supervisão – sistema informará na tela o status 
‘Aberta’ para a escola finalizar. 



Finalizando Situação Atípica pela Escola: Selecione ícone ‘Finalizar’, sistema mostrará na 
tela mensagem para confirmar. Selecione botão ‘Sim’. 

Sistema informa nova mensagem na tela situação finalizada com sucesso, selecione 
botão ‘Ok’. 

Processo de Situação Atípica Finalizado 



Qual a influência da Situação Atípica no cálculo de geração de Guias de Remessa (GA ou 
PED) para distribuição de merenda? 
Quando um cálculo é gerado, ele busca as escola com impedimentos  naquele ciclo, 
levando em consideração o gênero do produto com o tipo de impedimento. 
Dessa forma para escolas com impedimentos ativos (com data dentro do período do 
cálculo) não serão geradas Guias de Remessa para produtos desse  respectivo gênero. 

Tela mostrada no início da execução do cálculo de distribuição 



Passo 3- Geração das 
guias de remessa 

Passo 2- Criação do 
cálculo de distribuição 

de produtos  

Passo 1 – Criação da situação 
atípica com impedimento para 
determinado gênero produto 

Nesse momento 
são verificadas as 

escolas com 
impedimento 

ativo  

Ciclo da geração do cálculo de distribuição  
x  

Análise das situações atípicas com impedimentos 



Ciclo da geração do cálculo de distribuição  
x  

Análise das situações atípicas com impedimentos 

Passo 3- Geração das 
guias de remessa 

Passo 2- Criação do 
cálculo de distribuição 

de produtos  

Passo 1 – Criação da situação 
atípica com impedimento para 
determinado gênero produto 

ATENÇÃO: A criação de situação atípica com impedimento 
após a criação do cálculo de distribuição NÃO EVITARÁ a 

geração de guias de remessa para escola. 



Exercício de entendimento 
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