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A versão 2016 do DCS-Horários inclui muitos 
melhoramentos. O DCS-Horários ficou mais 
simples de utilizar e recebeu novas funciona-
lidades. Vejamos as principais. 

 Atividades livres 

A nova versão do DCS-Horários suporta atividades 
livres, que não são marcadas no horário. Esta 
funcionalidade tornou, por exemplo, possível: 

 Incluir no Plano Curricular (PC) atividades sem 
horário, como por exemplo o Trabalho 
Individual e os tempos de Amamentação. 
Assim, foi possível concentrar todo o trabalho 
do professor (que anteriormente estava 
repartido entre o PC e a Ficha do Professor) no 
PC; 

 Alternar livremente entre contagem do 
trabalho do professor em tempos e minutos. 

Classes de trabalho 

Na versão 2016 o trabalho do professor é 
configurável pelo utilizador e podemos agora: 

 Usar até 10 classes e 10 subtipos para cada 
classe, num total de 100 tipos de trabalho 
diferentes; 

 Indicar nome, abreviaturas e símbolos para 
cada uma das classes de trabalho; 

 Indicar quais os subtipos de cada classe; 

 Configurar Quadro-Resumo para mostrar e 
totalizar o trabalho do professor. Este quadro 
pode ser impresso no horário do professor. 
Pode também ser apresentado nos Planos 
Curriculares e Horários. 

Mapas configuráveis 

Estão agora disponíveis mapas totalizadores do 
trabalho do professor, como por exemplo: 

 Mapas de totais por classe de trabalho; 

 Mapas de totais por tipo (para cada uma das 
classes ativas); 

 Mapas personalizáveis, totalmente definidos 
pelo utilizador. Podemos definir até um máximo 

de 13 colunas, indicando para cada uma o 
título, alinhamento e a largura. Para cada 
coluna podemos indicar uma expressão para 
contabilização do trabalho do professor.  

 Vigilâncias de exames 

As vigilâncias de exames foram largamente 
melhoradas nesta versão e permitem agora: 

 Definir professores que não podem vigiar 
nenhum exame; 

 Listar os professores mais utilizados, ou seja 
com mais exames; 

 Indicar Júris (ou outros professores) para cada 
exame; 

 Indicar apenas o número de professores 
suplentes e deixar que o DCS-Horários os 
escolha de forma automática. 

App DCS-Horários 

A nova versão da APP DCS-Horários (2016) inclui 
muitos melhoramentos: 

 Todos os dados estão agora na Cloud. Basta um 
clique para que os horários fiquem disponíveis 
para os utilizadores da APP; 

 Agora é possível enviar mensagens diretamente 
para os utilizadores da APP. Podem ser 
enviadas para professores e turmas (alunos), 
apenas professores selecionados ou apenas 
turmas selecionadas; 

 Notificações automáticas após exportar 
horários. Os professores e turmas (alunos) com 
horários alterados serão notificados automa-
ticamente; 

 Utilizador Master com acesso a todos os 
horários da escola. 

Outras novidades 

 Possibilidade de copiar horários entre turmas 
e/ou professores (Editor Horários); 

 Possibilidade de exportar a ocupação de 
turmas, professores ou salas no utilitário 
‘Ocupação de turmas, profs e salas’. 

 Identificação da escola diretamente pelo 
utilizador em campo próprio. Assim a utilização 
de prefixos é agora opcional; 

 Tratamento da Direção de turma é agora 
bidirecional, podendo ser definida no Plano 
Curricular ou em Configurar, Direções de turma; 

 Novas listagens de professores e turmas, como 
por exemplo Turmas por professor. 


