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O HUB Educacional é uma plataforma que possibilita o gerenciamento das informações que
servem de base para os serviços digitais do Portal.
Será possível configurar os dados das unidades e dos usuários em todos os seus níveis de
permissionamento e a sincronização com os serviços da Rede.
Neste manual, você encontrará as principais informações para ajudá-lo a aproveitar melhor as
funcionalidades da plataforma.

Na tela inicial é possível acessar as funcionalidades utilizando os ícones de atalho ou o menu
superior.
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Cadastro de alunos
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Nessa tela será possível visualizar os dados que constam no sistema de secretaria local e
gerenciar os campos pertinentes aos serviços digitais.
1

Termo de uso: indica o status do aceite por parte do usuário.

2

E-mail confirmado: indica o status de confirmação da primeira etapa para a
criação do novo login.
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Gerar carta de credenciais: opção para criar um arquivo PDF com os dados
impressos do novo login. Isso será utilizado quando o usuário não possuir e-mail.
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Username: campo para criar o novo login, caso ainda não tenha sido criado.
Atenção: após a confirmação por parte do usuário, não será possível alterar o
username em função da integração com o Google.
Escolaridade: na edição é possível informar a data inicial das aulas, base
para a visualização dos conteúdos que o aluno verá no E-Class.
Caso o aluno seja desligado da turma, será preciso informar a data final.
Responsáveis: link para acessar o cadastro do responsável pelo aluno.

Observação: para o aluno, os campos de e-mail e telefone não são obrigatórios. Nesse caso, a
confirmação e ativação serão enviadas para o responsável legal.
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Cadastro de responsáveis
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Os dados básicos seguem as mesmas características da tela do aluno.
Lembrando que os dados aqui apresentados são relacionados às informações do Sistema
de Secretaria da unidade.
1

Dependentes: nessa área será apresentada a lista de dependentes do
responsável.
Caso tenha alguma inconsistência nos dados, sugerimos realizar uma nova
sincronização para atualizar a integração com o SSE.
Se ainda persistir, será necessário verificar diretamente no SSE.
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Gerenciar dependentes: link para acessar o cadastro do aluno dependente.

Observação: o e-mail criado para a conta eaportal.org é apenas para login. As comunicações
permanecem sendo enviadas para o e-mail pessoal cadastrado.
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Cadastro de funcionários
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Os dados básicos seguem as mesmas características das telas anteriores.
1

Redefinir senha: opção para enviar e-mail com link de redefinição de senha.

2

Remover conta Google: opção elimina a conta vinculada ao Google, o que
permite reiniciar o processo para o login,
Importante: os itens 1 e 2 estarão disponíveis somente para os cadastros que
já criaram o novo login.
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Autorizado: opção para ativar o acesso do usuário
aos serviços pedagógicos. Ex. CPB Prova e etc.
Função: opção para atribuir a função do funcionário.
É possível adicionar várias atribuições de acordo
com as características do usuário.
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Unidade - Dados gerais
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Cadastro das principais informações da unidade. Observe que os campos que possuem
asterisco (*) são obrigatórios.
Importante: os campos de Latitude e Longitude são a base para que sua unidade esteja
relacionada corretamente no site encontreumaescola.com.br e também no site das escolas.
1

Disponibilizar para os alunos o acesso aos arquivos gerados pelo zoom (ver p. 9).

2

Responsável Legal: opção para definir o responsável administrativo que responde
pela unidade.
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Responsável Técnico: opção para definir o responsável que terá acesso ao HUB.
Somente funcionários com a função técnica e/ou de apoio escolar poderão ser
incluídos.
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Unidade - Período e Níveis

As tabelas de Período e Níveis apenas apresentam os dados conforme o SSE. Qualquer ajuste
deve ser feito diretamente no sistema da unidade.
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Unidade - Séries e Disciplinas

As tabelas de Séries e Disciplinas apenas apresentam os dados conforme o SSE. Qualquer
ajuste deve ser feito diretamente no sistema da unidade.
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Unidade - Turmas
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A turma é informação de base para a divisão e apresentação dos dados no E-Class.
Lembrando que as turmas aqui apresentadas são cadastradas no Sistema de Secretaria da
unidade.

1

Zoom: integração com a ferramenta seguindo as diretrizes de segurança LGPD. Essa
opção cria uma sala virtual para cada turma.
O controle e gerenciamento da sala virtual serão feitos diretamente no E-Class.

2

Gerenciamento dos alunos vinculados à turma (ver p. 10).

3

Gerenciamento dos professores e disciplinas vinculados à turma(ver p. 11).
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Unidade - Turmas (Alunos)
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1

Reenviar e-mail em lote: opção de reenviar o e-mail com os dados de
ativação do novo login.
Opção disponível também na tela de cadastro do aluno caso ainda não
tenha sido ativado.
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Gerar carta de credenciais em lote: opção para criar um arquivo PDF com os
dados impressos de login. Isso será utilizado quando o usuário não possui e-mail.
Opção para enviar os dados 1 e 2 individualmente, e atalho para acessar a
tela de cadastro do aluno.
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Unidade - Turmas (Professores/Disciplinas)

A tabela de Turmas Disciplinas/Professores apenas apresenta os dados conforme o SSE.
Qualquer ajuste deve ser feito diretamente no sistema da unidade.
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Sincronização
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Sincronização para integrar os dados do Sistema de Secretaria da unidade com o Portal.
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Progresso: é possível acompanhar o status do andamento da sincronização.
Essa ação pode demorar alguns minutos. É importante aguardar até o final
do processo para sair da tela.
Resumo: é possível acompanhar o status do andamento da sincronização
de forma detalhada. Dessa forma será possível especificar individualmente
caso aconteça alguma falha no processo.
Histórico: apresenta as últimas sincronizações realizadas, informando o
responsável, a data e hora.
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