
O que há de novo na versão 10 
A nova versão 10 do DCS-Horários inclui dezenas de melhorias que vão tornar a 
construção de horários mais simples e intuitiva, com destaque para: 

Ficha do 
simultâneo: 

Nova Ficha do Simultâneo com: 
 Grelha para mostrar as aulas do simultâneo; 
 Possibilidade de incluir/excluir aulas do simultâneo; 
 Possibilidade de ser chamada (via botão direito) dos Planos, Curr., Editor de horários, etc.. 

 

Incluir lista de 
professores em 

documentos: 

Possibilidade de criar rapidamente uma relação de vários professores (de uma turma, da 
disciplina, do grupo, etc) para incluir noutra aplicação do Windows (Word ou Excel, por exemplo). 
Assim é fácil criar convocatórias, avisos ou outros documentos que incluam uma relação de 
professores. 

 

Livros de ponto: Possibilidade de imprimir as folhas do livro de ponto, dispensando a sua escrita pelo 
funcionário. Só tem que indicar ao programa as turmas e dias a imprimir.  

 

Colocação 
automática das 

salas das turmas: 

A versão 10 permite colocar de forma automática as salas das turmas depois de construídos os 
horários de turmas e professores. O Utilizador pode, por exemplo indicar que a turma deve 
ficar numa sala específica, em qualquer das salas de uma Zona, de um Edifício, ou mesmo em 
qualquer das salas da escola. 

 

No Editor de 
horários: 

 Possibilidade de arrastar aulas de um tempo para outro; 
 Possibilidade de mostrar/ocultar as aulas de Apoio e de Currículo alternativo; 
 Separadores na Grelha horária para melhor notar o inicio dos blocos e turnos. 

 

Nos Calendários 
de Reuniões de 

avaliação: 

Os novos Calendários de reuniões incluem agora: 
 Interface simplificada e mais intuitiva; 

 Indicação do que falta fazer para concluir os calendários; 

 Criação de Grupos convertida em Assistente; 

 Novas potencialidades. 
 

Aulas de apoio 
(APA) e de 

currículo 
Alternativo: 

A versão 10 permite tratar as aulas de Apoio Pedagógico Acrescido (APA) e de Currículo 
Alternativo, como fazendo parte integrante da turma respectiva. Permite ainda: 
 Imprimir o horário da turma incluindo (ou não) as aulas de apoio e de Currículo alternativo; 
 Mostrar ou ocultar (para facilidade de trabalho) aulas de apoio e de Currículo alternativo nos 

Planos Curriculares, Editor de Horários, etc.  
 Usar cores diferenciadas para estas aulas (configuráveis pelo utilizador). 

 

Ao nível da 
Impressão: 

A versão 10 inclui vários melhoramentos ao nível da impressão, com destaque para: 
 Possibilidade de imprimir o horário da sala, dispondo a informação de cada tempo por duas 

linhas, configuráveis pelo utilizador. 
 Melhoramentos na impressão dos Mapas, designadamente no mapa M1 – Serviço global, 

com novas possibilidades de formatação. 
 

Outras 
novidades: 

 Janela de dicas/sugestões, que aparece logo após iniciar o programa; 
 Melhorias na contagem de horas do professor nos Planos Curriculares. A barra gráfica do 

professor (em distribuição de serviço) mostra agora cores diferenciadas para as Horas Lectivas, 
Cargos e Reduções 

 Possibilidade de configurar a ordem das disciplinas podendo, por exemplo ordenar as 
disciplinas conforme aparecem nas pautas de avaliação; 

 Melhoramentos nas reuniões de professores. Agora o programa mostra a ocupação do 
professor e permite imprimir a lista de professores. 

 Criação de backups melhorado, suportando agora Pen drives e outros dispositivos; 
 Melhoramentos em tabelas (alteração de vários registos). 

 


