
O que há de novo na versão 7 
 

No Editor de 
horários 

 Observações e notas directamente no horário: Pode agora escrever observações 
directamente no horário das turmas, professores e salas, que serão impressas. Pode 
também registar notas ou apontamentos; 

 Novo modo de colocação de salas: Ao colocar salas no Editor de horários da versão 7, 
pode ver as salas disponíveis em cada tempo lectivo. Assim a colocação de salas no 
Editor de horários é bem mais fácil; 

 Discriminação da carga horária do professor: Agora, já não necessita imprimir o horário 
do professor para saber a distribuição da sua carga horária. O Editor de horários mostra-
lhe essa informação ao consultar/alterar o horário do professor; 

 Selector de Aulas da Disciplina: A nova versão 7 permite gerir a colocação de cada uma 
das aulas  da disciplina; 

 Semáforos / Preferências: É agora possível alternar entre preferências e semáforos. 

 

Ao nível da 
impressão 

 Funções / cargos do professor impressos automaticamente. Já não é necessário registar as 
funções/cargos do professor na ficha do professor. Basta fazê-lo nos Planos Curriculares. 
Assim evita-se a entrada duplicada de dados e incoerências entre os dois registos. 

 Impressão do Mapa M1 (distribuição de serviço): A versão 7 permite imprimir um mapa 
M1 global que pode incluir a discriminação da carga horária do professor (Hr. lectivas, 
Cargos, Reduções,  Horas extraordinárias, etc.). 

 

Relativos à 
reforma 

curricular 

 Reuniões de Conselho de turma ou actividades de coordenação pedagógica.  Na versão 
7 estas actividades podem aparecer no horário do professor sem que sejam 
contabilizadas.  A nova Ficha da disciplina permite indicar como as disciplinas devem 
ser contabilizadas. Permite ainda contabilizar horas lectivas como cargos e vice-versa. 

 

Novos 
utilitários 

 Utilitário para alterar várias fichas de uma vez: Pode agora, alterar ao mesmo tempo 
várias Fichas do professor ou turma. Esta rotina é particularmente útil para alterar, por 
exemplo os turnos lectivos do professor, o dia livre, as preferências de horário; 

 Utilitário para seleccionar professores: Na versão 7 pode recorrer ao DCS-Horários para 
seleccionar os professores de uma turma, de um grupo, que leccionam determinada 
disciplina, evitando seleccionar cada um deles separadamente; 

 Utilitário para trocar o horário entre dois professores. 

 

Outras 
novidades 

 Melhoramentos ao nível da gestão de salas: A versão 7 do DCS-Horários ajuda-o na 
colocação de salas, validando a capacidade das salas, ao atribuir turmas às salas, ao 
colocar salas no Editor de horários, ao Gerar automaticamente, etc; 

 Disciplinas/cargos com distribuição semanal flexível: A nova versão permite colocar 
cargos, livremente no horário, sem estar submetido à rigidez da distribuição dos blocos. 
Muito útil para cargos da comissão executiva, por exemplo; 

 Melhoramentos na configuração do horário da escola: A configuração do horário escolar 
é agora bem mais prática e intuitiva. Foi revisto a definição do intervalo de almoço, 
evitando a confusão anterior de indicar o início e duração do almoço de cada turma e 
professor; 

 Nova Ficha do simultâneo: A nova versão permite indicar, para cada simultâneo, que 
deve ser colocado periféricamente, a sala onde deve ser colocado ou ainda que todas as 
aulas do simultâneo devem ficar na mesma sala. 

 


