
Novidades 

EXCELLENCE 

A nova versão do DCS-Horários inclui largos 
melhoramentos que vão tornar a construção de 
horários mais simples e intuitiva. Referimos, 
nesta página, os principais. 

 Planos curriculares: 

Ao construir Planos Curriculares, designadamente 
ao distribuir serviço pode agora: 
 Ver apenas as atividades que o professor pode 

lecionar, agilizando significativamente a sua 
escolha; 

 Distribuir serviço escolhendo primeiro a 
atividade e de seguida o professor. Ao trabalhar 
desta forma o DCS-Horários mostra apenas os 
professores que podem lecionar (com grupos 
compatíveis) a atividade selecionada. 

Naturalmente que estas possibilidades obrigam à 
indicação dos grupos disciplinares nos professores 
e nas atividades. 

 Impressões / listagens: 

Revisão integral da impressão de horários, sendo 
agora suportado: 
 Ajuste automático do tipo de letra para caber 

em cada tempo. Isto permite imprimir o horário 
escolhendo altura automática, altura mínima ou 
altura fixa; 

 Impressão de vários tipos de contagem num 
tempo; 

 Possibilidade de usar duas imagens (logotipos) 
nos títulos, com ajustamento do fundo e da 
aparência geral; 

 Ao exportar são agora criados, de forma 
automática, ficheiros PDF para cada um dos 
horários exportados; 

 Revisão geral da impressão de tabelas (e outras 
listagens) sendo agora suportada a impressão 
de rodapé e a gravação automática das opções 
de impressão; 

 Possibilidade de imprimir Planos Curriculares 
das atividades. Pode ainda, ao imprimir, filtrar 
por tipo de atividade.  

 Editor de Horários: 

 O Editor de horários dispõe agora de um modo 
global adequado para a otimização manual dos 
horários. Neste modo cada horário é mostrado 
apenas numa linha; 

 Ao ver/editar o horário de uma turma permite 
ver/alterar os horários de todos os professores 
dessa turma. Inversamente, ao trabalhar no 
horário de um professor permite ver/editar os 
horários de todas as turmas desse professor; 

 O novo Editor de horários permite também a 
edição simultânea de horários por vários 
utilizadores (em rede), guardando apenas as 
alterações feitas por cada um deles. 

 Novos utilitários: 

 Gestor de aulas, novo utilitário que permite 
consultar e alterar todas as aulas. Permite 
alterar propriedades de um grupo de aulas 
como, por exemplo, o Tipo de Contagem, os 
Avanços, Periférica, Duração da aula, etc.; 

 Utilitário para preparar os dados para novo ano 
letivo. Permite limpar rapidamente os dados 
residuais que regra geral são específicos de um 
ano letivo; 

 Novo utilitário para importação de professores. 
É agora possível atualizar ou inserir professores 
carregando dados a partir de um ficheiro de 
texto. 

 Outras novidades: 

 Possibilidade de enviar emails para professores 
com pausas para “tornear” o spam. Pode, por 
exemplo, indicar que após enviar email para 10 
professores deve fazer uma pausa de 15 
minutos; 

 Nos Agrupamentos Escolares é agora possível 
indicar regras para as deslocações de 
professores entre as escolas do agrupamento. 
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); 

 Suporte a Simultâneos Regulares e Irregulares; 
 Melhorar a usabilidade na criação de 

simultâneos, facilitando a utilização do Tipo de 
Aula para indicar o grupo de alunos em aulas 
desdobradas; 

 Incluído novo tipo de contagem dos tempos do 
professor, Insuficiência de componente letiva. 

 


