
Novidades 

versão 2015 

A versão 2015 do DCS-Horários inclui novas 
funcionalidades que vão tornar o produto uma 
ferramenta ainda mais útil no apoio à gestão 
escolar.  

 Várias grelhas horárias: 

A nova versão permite incluir no mesmo ficheiro 
várias grelhas horárias (toques). Cada grelha pode 
ter um número de tempos e durações de aulas 
diferentes das outras. O suporte a várias grelhas 
implicou muitos melhoramentos no DCS-Horários, 
como por exemplo: 

 Impressão cronológica para permitir mostrar 
graficamente horários com aulas/atividades 
distribuídas por várias escolas/grelhas. Vai 
considerá-la útil para imprimir horários de 
professores que lecionam em várias 
escolas/grelhas.; 

 A indicação do período de almoço das turmas e 
professores é agora definido em tempo real. 
Assim em vez de indicarmos, por exemplo, que 
o almoço do professor é 1 tempo entre o 5º e o 
6º passamos a indicar que o almoço do 
professor são 60 minutos entre as 12h00 e as 
14h00; 

 Também as preferências de tempo (proibidos, 
inconvenientes) em turmas e professores são, 
agora, indicadas em tempo real. 

 Vigilâncias de exames: 

A versão 2015 inclui um novo utilitário que vai 
certamente facilitar o agendamento das 
vigilâncias de exames: Entre outros permite: 

 Configurar o calendário escolar, permitindo 
indicar para cada turma os dias de férias (ou 
feriado) e aulas; 

 Sinalizar e carregar automaticamente os 
professores disponíveis para vigiar o exame; 

 Indicar os professores coadjuvantes do exame; 

 Escolher os professores suplentes para 
substituir professores que faltem; 

 Distribuir automaticamente os professores 
disponíveis pelas várias salas, tendo em conta 
as vigilâncias já feitas por cada professor. 

 Calendário escolar: 

A nova versão inclui a possibilidade de configurar 
o calendário escolar, permitindo indicar para cada 
turma os dias de férias/feriado e aulas. Esta 
informação pode ser utilizada por vários utilitários 
do programa designadamente as Vigilâncias de 
exames e os calendários das reuniões de avaliação 
e intercalares. 

 App DCS-Horários: 

A app DCS-Horários está agora disponível para iOS 
e Android. Pode ser descarregada e utilizada 
gratuitamente por professores e alunos. 

 O professor pode usá-la para consultar o seu 
horário e o horário das suas turmas. São ainda 
disponibilizados o calendário de Avaliações e de 
Vigilâncias de exames do professor; 

 O aluno pode usar a app DCS-Horários para 
consultar o seu horário. 

Gestão de escolas: 

Nos Agrupamentos Escolares é agora possível 
criar e alterar escolas. Pode definir, como 
anteriormente, regras para as deslocações de 
professores entre as escolas do agrupamento 
(para professores que lecionam em várias 
escolas).  

Pode, por exemplo, indicar que entre duas escolas 
a deslocação apenas pode ser feita em dias 
diferentes, em turnos diferentes ou livremente 
(em tempos seguidos); 

 Outras novidades: 

 Importação de dados melhorada. Pode agora 
importar (ao criar um novo ficheiro) turmas, 
professores, salas e atividades de um ficheiro 
Excel, por exemplo; 

 Ao exportar dados pode, nesta versão, indicar 
para cada turma, professor, sala ou atividade os 
códigos para exportação, para que a aplicação 
recetora reconheça esses códigos; 

 Melhoramentos na impressão com inclusão da 
impressão cronológica e da possibilidade de 
imprimir um horário em duas páginas; 

 Editor de horários com indicação gráfica da 
escola em que o professor está ocupado; 

 Conselhos de turma intercalares. O DCS-
Horários permite agora agendar reuniões dos 
professores de uma turma em período de aulas. 


