
MANUAL DE PROCEDIMENTO PARA AS ESCOLAS EMITIREM O 

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA – RP-1 
 

 

1. Para o acesso ao sistema: 

1.1. Tela de Login 

 

Login: Informar neste campo o Código da Escola.  Ex.: 27; 

Senha: A senha para o primeiro acesso é 123. 

Após digitar a senha o sistema automaticamente pedira para alterar a senha provisória 123.  

 

2. Formulário de Alteração de Senha 

 

Confirmar a senha antiga: Inserir neste campo a senha atual para acesso (no primeiro acesso a senha é 
“123”); 

Senha nova: Informar neste campo nova senha. A nova senha pode conter números, letras e/ou caracteres 
utilizando o total de seis caracteres. Lembramos que a nova senha é pessoal e intransferível.  

 Após confirmar nova senha, clicar no botão  “Alterar o Registro”.  

Neste momento a senha foi alterada. Para verificar a alteração, é necessário clicar no botão  e logar 
novamente no sistema, conforme passo 1. 



 

3. Acesso ao relatório 
3.1. Menu -> Relatório -> Escola 

 

3.2. Para acessar o relatório, a escola deve posicionar o mouse sobre menu Relatório e em seguida clicar 
no submenu Escola. 

 

4. Estrutura do Relatório de Frequência 
4.1. Esse será o Relatório de Frequência- RP1 gerado para o mês vigente. 

 

 

 

Dependendo do quantitativo de servidores em exercício na escola, o relatório poderá demorar alguns 
segundos para ser gerado. 

 

4.2. Após o término de geração do relatório, o Sistema apresentará um ícone que permitirá a impressão.  

 

 



5. Como configurar o navegador para a Impressão do Relatório 

Deverão ser seguidos  os seguintes passos: 

5.1. Acessar no menu Inicial do navegador  -> Arquivo -> Configurar Página 
5.2. Na aba “Geral”, o item orientação deve estar no modo “Paisagem”. 

 

 

5.3. Na aba “Margens”, preencher com 1.0 as margens:  superior, direita, inferior e esquerda, conforme 
abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Salvar Relatório para arquivo 
6.1. Criar uma pasta para que todo relatório seja salvo mensalmente. 

Para isso, o usuário deverá clicar no botão “Imprimir Relatório” e em seguida selecionar uma impressora do 
Windows: 

 

 

6.2. Selecionar a pasta criada no passo 6.1, e clicar no ícone ‘SALVAR’, para a gravação mensal do 
relatório. 
  

 

 

6.3. Após definida a pasta, clicar em salvar, assim o Relatório será salvo automaticamente na pasta 
escolhida. 


