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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 31/01/2020 Instalação e configuração dos sistemas Betha na máquina do CIDEMA, para que os mesmos passem a
ficar com as bases das instituições separadas.

S/P 03/02/2020 Criação de relatório com imagens de algumas ações realizadas no ano de 2020.

S/P 06/08/2020 Criação do vídeo do presidente da Associação em manifesto ao aumento dos impostos (ICMS) do estado
de Santa Catarina.

S/P 12/08/2020 Publicação da Resolução nº 06/2020 no diário oficial dos municípios (DOM).

S/P 19/08/2020 Publicação de documentos e notícias na página do CIS-AMOSC.

S/P 20/08/2020 Auxílio à Marlete referente ao download de um arquivo que encontrava-se com problemas.

S/P 20/08/2020 Publicação de matéria na página da AMOSC e redes sociais para Locenir.

S/P 21/08/2020 Publicação de matéria na página da AMOSC e redes sociais para Locenir.

S/P 26/08/2020 Apresentação do site de eventos da AMOSC para os membros responsáveis.

S/P 04/09/2020 Criação de novos segmentos no sistema de inscrições de eventos da AMOSC.

S/P 16/10/2020 Criação de novo banner para o curso de controle interno nos municípios.

S/P 19/11/2020 Criação de um relatório da agenda corporativa do sigaweb do ano de 2020 para Marlete.

S/P 23/11/2020 Viagem para coleta da assinatura dos Prefeitos.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 26/08/2020 Envio de fotos de ex presidentes da AMOSC para criação de galeria de prefeitos do municípios, conforme
solicitação por contato telefônico.

S/P 10/09/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a digitação de avaliações descritivas no sistema
escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 21/10/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a impresSão dos diários online no sistema escolar da
AMOSC (EscolaWeb).

S/P 12/11/2020 Atendimento referente a correção do histórico de um aluno no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 02/12/2020 Realização do atendimento referente a impresSão do planejamento do professor no sistema escolar da
AMOSC (EscolaWeb).

S/P 16/12/2020 Ajustado diário escolar do professor de Inglês Jordi, pois não estavam aparecendo os lançamento feitos
por ele em todas as escolas do município no qual ele dá aula.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/08/2020 Correção no relatório do diário escolar do sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), pois não estava
apresentando os alunos transferidos.

S/P 14/08/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo abordado:
lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do professor.

S/P 04/09/2020 Realização da unificação de dois alunos no sistema escolar, pois os mesmos encontravam-se com
cadastros duplicados.

S/P 10/09/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a configuração do método de avaliações (notas de
provas e trabalhos) no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 11/09/2020 Atendimento ao departamento de educação referente a remoção do cadastro duplicado de um aluno no
sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).
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S/P 23/10/2020 Atendimento para correção na transferência de um aluno que foi realizada por engano no sistema escolar
da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 10/11/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a criação do plano de aula do professor, desde
configuração a impresSão no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 08/12/2020 Atendimento ao município referente a correções de espaçamentos no lançamento da avaliação descritiva
no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/07/2020 Atendimento ao Sistema Escolar (EscolaWeb) referente a digitação de notas substitutivas no método
avaliativo configurado.

S/P 05/08/2020 Auxílio ao operador na configuração do plano de ação no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 19/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 20/08/2020 Criação de um novo usuário no sistema de frotas da AMOSC (Gesfrota) para o município de Arvoredo.

7309 21/08/2020 Criado usuário de acesso ao sistema de frotas e orientado o operador do uso do sistema via contato
telefônico.

S/P 13/10/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

S/P 16/10/2020 Atendimento ao departamento de educação referente a dúvidas na edição dos dados do aluno no sistema
escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 05/11/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente ao diário escolar dos professores no sistema escolar
da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 09/12/2020 Atendimento ao município referente a correções de espaçamentos no lançamento da avaliação descritiva
no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 16/12/2020 Ajustado diário escolar pois estavam faltando laçamentos, para diversas turmas. Escola Pingo de Gente.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 03/02/2020 Atendimento ao município referente a correção na situação de alguns alunos recém matriculados na
turma e que não apresentavam a situação "matriculado".

S/P 24/04/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online e digitação de avaliações.

S/P 07/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 03/09/2020 Viagem para apresentação de novas funcionalidades do sistema escolar da AMOSC aos professores do
Centro de Educação Infantil Criança Feliz e Escola Municipal Bairro Antena.

S/P 04/09/2020 Criação do acesso de todos os professores no sistema escolar, para que os mesmos possam realizar os
registros de chamada, digitação de notas e criação do plano de aula.

S/P 16/09/2020 Realizado atendimento para a Escola Municipal Bairro Antena para ajustes no histórico escolar do aluno
Edivan Fernando Gocha. Pois não estavam aparecendo as notas da 7ª série e o aluno precisava do
histórico escolar, pois tinha perdido ele.

S/P 11/12/2020 Atendimento ao município referente ao esclarecimento de dúvidas referentes ao lançamento do diário
online em uma data de aplicação de exame final.

S/P 16/12/2020 Ajustado Mapa final de notas pois não estava fechando as notas de duas alunas, Milena 4º II e Maria
Caroline Carvalho 5º II, que começaram a frequentas a escola Bairro Antena na metade do ano.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
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Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/08/2020 Correção no histórico retroativo no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), pois o mesmo apresentava
um lançamento errado referente ao ano de 2016.

S/P 19/08/2020 Suporte ao sistema de biblioteca pública da AMOSC (Publioteca), referente ao cadastro do usuário que
não estava conseguindo acessar o sistema.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

7221 24/06/2020 Viagem para apresentação de novas funcionalidades no sistema escolar (EscolaWeb) e esclarecimentos
de dúvidas para novos secretários da área da educação do município.

S/P 07/08/2020 Auxílio ao operador do sistema de biblioteca pública da AMOSC (Publioteca), referente ao cadastro de
novos livros no acervo da biblioteca e incluSão do CDD do livro.

S/P 12/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 21/08/2020 Publicação de notícia do Município no portal da AMOSC.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 02/04/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo abordado:
lançamento do diário online e digitação de avaliações.

S/P 26/08/2020 Publicação de notícia do Município no portal da AMOSC.

S/P 16/10/2020 Atendimento ao departamento de controle interno para esclarecimento de dúvidas a respeito do sistema
de frotas da AMOSC (GesFrota).

S/P 05/11/2020 Atendimento ao setor de controle interno do município para esclarecer dúvidas referentes ao sistema de
frotas da AMOSC (GesFrota).

S/P 12/11/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 20/08/2020 Publicação de notícia do Município no portal da AMOSC.

S/P 16/09/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a digitação de avaliações descritivas no sistema
escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 28/10/2020 Auxílio ao setor de educação do município referente a digitação de avaliações coletiva no sistema escolar
da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 13/11/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

S/P 19/11/2020 Atendimento ao setor de educação do município referente a configuração do método avaliativo do
professor no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 04/12/2020 Realização de orientações no sistema escolar com um aluno desistente.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

7103 20/03/2020 Realizamos o atendimento por telefone, orientando o solicitante de como utilizar o sistema de estoque de
alimentos (SISNUTRI).

S/P 22/06/2020 Viagem para apresentação de novas funcionalidades no sistema escolar (EscolaWeb) e esclarecimentos
de dúvidas.
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S/P 05/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 06/08/2020 Auxílio ao operador do sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb) na edição de notas do histórico escolar.

S/P 26/08/2020 Atendimento no sistema escolar referente a digitação de notas parciais do trimestre no sistema escolar da
AMOSC (EscolaWeb).

S/P 04/09/2020 Atendimento a Escola Lydia Franzon Dondoni referente ao relatório do diário escolar, pois o mesmo havia
lançamentos com anos errados.

S/P 09/09/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

S/P 03/12/2020 Viagem ao município para apresentação ao colegiado de educação referente ao novo módulo de
biblioteca dentro do sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 09/12/2020 Atendimento ao município referente a correções de lançamentos do diário online no sistema escolar da
AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/05/2020 Realização da visita nas escolas do Município para esclarecimentos a respeito do sistema escolar
referente ao diário online.

7225 24/06/2020 Realizada a excluSão das solicitações conforme solicitado pelo município, pois as mesmas não eram
mais necessárias.

S/P 15/10/2020 Atendimento ao departamento de educação referente a impresSão do boletim no sistema escolar da
AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE PAIAL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/02/2020 Concluído o processo de importação dos históricos escolares de todos alunos da base de dados do
antigo sistema da EVN. Vale ressaltar que devido a falta de padrão no desenvolvimento da estrutura do
banco de dados da EVN, tornou o processo de importação algo extremamente complexo, foi necessário
dois funcionários por um período de 60 dias para analisar e importar os dados, no final do processo,
ainda foi necessário fazer a inserção de mais de 2230 registro manualmente no sistema EscolaWEB.
Sendo assim conseguimos garantir a importação completa dos dados dos históricos escolares do sistema
da EVN para o sistema EscolaWEB fornecido pela AMOSC.

S/P 11/12/2020 Criada uma atualização específica ao município de Paial referente a forma de exibição das disciplinas no
relatório da avaliação descritiva no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

7135 02/04/2020 Realização da viagem até o Município de Planalto Alegre para a apresentação e esclarecimento de
dúvidas do diário online aos professores.

S/P 02/04/2020 Realização da viagem até o Município de Planalto Alegre para a apresentação e esclarecimento de
dúvidas do diário online aos professores.

S/P 07/10/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

7107 13/03/2020 Criação de novo usuário de acesso ao sistema Aprov para o Município.

7116 01/04/2020 Realização da viagem até o município de Santiago do Sul junto com Locenir, para explanar todas as
dúvidas pendentes referentes ao lançamento do diário no sistema escolar (EscolaWeb).
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S/P 20/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 28/08/2020 Viagem para o município para conversa com técnicos e prefeito referente a correções e melhorias no
sistema de frotas da AMOSC (GesFrota).

S/P 30/09/2020 Viagem para apresentação de atualizações do sistema de frotas da AMOSC (GesFrota).

S/P 29/10/2020 Atendimento ao setor de controle interno do município para correção de um lançamento, pois o mesmo foi
informado um ano errado e causou problemas na busca do mesmo no sistema de frotas da AMOSC
(GesFrota).

S/P 17/12/2020 Ajustado o diário escolar da escola Pequeno Cidadão, pois estava trocando a ordens da notas do aluno,
fazendo com que a média final não fosse igual a do Boletim.

S/P 18/12/2020 Atendimento ao município referente ao esclarecimento de dúvidas referente a finalização de turmas no
sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/02/2020 Orientações referente ao uso do sistema de inscrição de eventos (SIE)ao servidor novo no município.

S/P 07/07/2020 Atendimento ao Sistema Escolar (EscolaWeb) referente a digitação de notas descritivas, pois as mesmas
encontravam-se desconfiguradas.

S/P 14/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 27/08/2020 Publicação de notícia do Município no portal da AMOSC.

S/P 23/09/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 20/08/2020 Atendimento no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), referente a edição da fase (1º e 2º semestre)
de diários lançados.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/08/2020 Correção da duplicidade de cadastros de alunos no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

7026 06/02/2020 Realizada a viagem para a apresentação dos sistema escolar aos professores do Município. Onde foi
apresentado principalmente o módulo dos professores, explicando como serão realizados os lançamentos
dos diários e notas no novo sistema.

7026 06/02/2020 Viagem para a apresentação dos sistema escolar aos professores do Município. Sendo apresentado
principalmente o módulo dos professores, explicando como serão realizados os lançamentos dos diários
e notas no novo sistema.

S/P 24/11/2020 Viagem para capacitação aos professores no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), sendo
abordadado: lançamento do diário online, digitação de avaliações e a criação do plano de aula online do
professor.

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 03/02/2020 Foi feito um vídeo para a prestação de contas da AMOSC referente aos serviços prestados e economia
gerada aos municípios associados no ano de 2019.
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S/P 10/02/2020 Criação de uma nova opção no sistema escolar que consiste no lançamento do diário para mais de uma
turma, facilitando assim o lançamento em casos de aulas em conjunto (mais de uma turma).

S/P 21/02/2020 Criado banner informando sobre Fundos municipais aptos a receberem doação na declaração do
IR/2020. FUNDO DO IDOSO: Caxambu do Sul, Chapecó, Nova Erechim, Paial, Pinhalzinho e Sul Brasil
FIA: Águas Frias, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Formosa do Sul, Guatambu, Nova
Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, São Carlos e Sul Brasil

S/P 27/02/2020 Elaborado banner para a divulgação do curso promovido pela CNM em parceria com a AMOSC sobre a
Mobilidade Urbana e plano diretor.

S/P 28/02/2020 Desenvolvido material para divulgação do REUB AMOSC

S/P 28/02/2020 Confeccionado material para divulgação do Plano de Mobilidade Urbana, exclusivo para os municípios da
AMOSC.

S/P 02/03/2020 Desenvolvido material de divulgação para o Encontro regional de Conselhos municipais de cultura.

S/P 02/03/2020 Desenvolvido material para a promoção do curso TCESC Orienta - Final de Mandato.

S/P 03/03/2020 Desenvolvido banner para divulgação do sistema EscolaWEB na página da AMOSC

S/P 04/03/2020 Criado arte para comemorar o dia da mulher (08/03)

S/P 13/03/2020 Com o intuito de promover nossas ações criamos uma arte para fomentar nossa redes sociais. (Instagram
e Facebook)

S/P 18/03/2020 Devido ao Lockdown que foi impostamos criamos artes para conscientizar as pessoas de que o melhor a
ser feito é ficar em casa.

S/P 02/04/2020 Início do desenvolvimento do módulo para atividades não presenciais no Sistema EscolaWeb, para que
os professores possam criar e enviar atividades aos alunos em tempos de pandemia.

S/P 08/04/2020 Criado uma série de Banner para conscientização da população quanto aos cuidados que devemos ter
para evitar a proliferação dos criadouros do mosquito da Denge

S/P 17/04/2020 Criado um manual de utilização da ferramenta de vídeo conferência Google Meet que foi a melhor saída
que encontramos para continuar mantendo contanto com nosso associados mesmo em meio a pandemia.

S/P 17/04/2020 Criação de um banner promocional para o Webinário com Dr. Anderson Funai com o tema Saúde Mental
e a utilização dos EPIS.

S/P 04/05/2020 Criamos o Boletim CORONAVIRUS com o objetivo de informar o cenário da região AMOSC sobre o
contágio e cura do vírus.

S/P 04/05/2020 Voltamos a trabalhar localmente na AMOSC, acabou nosso período de quarentena, então criamos
cartazes sobre o uso obrigatório de Mascaras nas dependências da associação.

S/P 04/05/2020 Criamos um banner para divulgar a noticia sobre o cadastro do seu numero de celular na defesa civil para
ser informado sobre os casos de COVID proximo de sua residência.

S/P 08/05/2020 Criamos uma banner para dizer que este ano o dias das mães tem que ser cada um em sua casa, e que
o melhor a fazer seria ligar ou uma videochamada com a sua mãe e expressar seu amor.

S/P 15/05/2020 Feito um banner para homenagear as Assistentes sociais pelo seu dia.

S/P 20/05/2020 Criamos um banner para conscientizar as pessoas sobre o inverno e os cuidados que devemos ter com
nossos idosos que são mais vulneráveis.

S/P 20/05/2020 Criado um banner para homenagear os Pedagogos pelo seu dia.

S/P 05/06/2020 A Denge também é um problema, então criamos uma arte para lembrar as pessoas que não é só COVID
que mata! Devemos nos cuidar.

S/P 08/06/2020 Criado todo o Material para a divulgação do novo programa criado pela AMOSC, o Levantamento
Aerofotogramétrico, que consiste em: Agilizar os projetos de engenharia, reduzindo o tempo de
elaboração dos mesmos; - Servir de base para implementação Cadastro Técnico Multifinalitário nos
munícipios que tiverem interesse. – Identificar áreas de risco de alagamentos e erosão. – Identificar
imóveis irregulares, servindo como base para elaboração de projetos de regularização fundiária.

S/P 17/06/2020 Criamos um vídeo de conscientização sobre o COVID-19 e o atual cenário de pandemia.
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S/P 23/06/2020 Criamos um convite para a Assembleia de prefeitos, que será feita de forma virtual.

S/P 23/06/2020 Criamos uma arte para falar sobre a violência contra o idoso, isso é crime demos denunciar.

S/P 25/06/2020 Criado material para divulgação do curso para a Formação de professores em educação Fiscal.

S/P 26/06/2020 Criação do Material de divulgação para o Webinário Planejamento e avaliação na perspectiva
interdisplinar. Público: Professores e Gestores da rede pública de Ensino.

S/P 26/06/2020 Criamos uma série de banners focando nos cuidados para evitar a propagação do Vírus COVID-19

S/P 29/06/2020 Criado material para divulgação do curso Regulação Fundiária Urbana - Etapa 2: Fortalecendo a gestão
urbana, a cidadania e o empreendedorismo. Com a palestrante Dra. Karla França.

S/P 01/07/2020 Banner para falar que nos solidarizamos com os afetados pela tempestade que ocorreu no dia
30/06/2020

S/P 02/07/2020 Banner para homenagear os Bombeiros pelo seu dia.

S/P 03/07/2020 Inserção no sistema escolar (EscolaWeb) das colunas F (falta) e FJ (falta justificada) na folha de
avaliações do diário escolar.

S/P 03/07/2020 Criamos uma arte para falar sobre o dia nacional de combate à discriminação racial.

S/P 08/07/2020 Criamos uma arte para prestar nossas homenagens ao Ex-Prefeito de Coronel Freitas e Ex-Presidente da
AMOSC e CIDEMA, Senhor SILVANO GRASEL, que faleceu no dia 08/07/2020.

S/P 10/07/2020 Como faz parte de uma das campanhas que apoiamos, entregamos várias caixas de leite ao programa
Brasil sem Fresta, no supermercado Celeiros que estava com uma campanha que a cada uma caixa de
leite vazia ele doaria uma caixa de leite a um instituição de caridade.

S/P 17/07/2020 Devido a gravidade dos casos de COVID e a chegada do inverno, criamos mais um vídeo frisando nos
cuidados que devemos ter para evitar a propagação do virus.

S/P 22/07/2020 Criamos 3 vídeos com mensagens de incentivos aos professores que mesmo de casa tem se esforçado
ao máximo para atender seu alunos.

S/P 24/07/2020 Criação da opção de inserção de colunas extras no diário, para que seja possível realizar o
preenchimento do mesmo a caneta também.

S/P 29/07/2020 Realização da correção do erro nº 500 no sistema de aprovação de projetos (APROV). Esse erro ocorreu
após a realização de uma atualização de nosso servidor.

S/P 06/08/2020 Correção no sistema escolar (EscolaWeb) referente a exibição de alunos transferidos no relatório do
diário escolar.

S/P 10/08/2020 Criação da opção de duplicação no plano de aula no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 13/08/2020 Correção no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb) referente a listagem dos alunos cadastrados, pois
após a atualização do servidor, os mesmos não estavam mais sendo exibidos.

S/P 13/08/2020 Realização da correção da acentuação nos sitemas Sigaweb, Aprov, SapWeb, Sie e BaseRH. Os
mesmos estavam desconfigurados devido a atualização realizada no servidor dos sistemas.

S/P 14/08/2020 Melhoria no módulo do plano de aula do sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb), para que o mesmo
seja cadastrado por período.

S/P 19/08/2020 Criação da funcionalidade de lançamento de dias não letivos no diário escolar. Funcionalidade
desenvolvida no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 19/08/2020 Diagramação do documento BNCC e Movimento de reorganização curricular das redes municipais de
educação da AMOSC - Elemento para um currículo regional (2ª verSão preliminar - Anos iniciais do
ensino fundamental).

S/P 20/08/2020 Publicação das notícias dos municípios associados no portal da AMOSC.

S/P 26/08/2020 Criação da opção da seleção de download separado por área, no currículo do ensino fundamental no
sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 26/08/2020 Gravação e edição do vídeo do presidente da AMOSC referente aos assuntos a serem debatidos no
congresso de prefeitos.
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S/P 26/08/2020 Separação do documento do currículo do ensino fundamental para o setor de educação.

S/P 03/09/2020 Trabalhamos em diversas ações pontuais sobre as vedações e cuidados para se ter no período eleitoral,
sendo assim criamos ações de que chamamos de AMOSC ORIENTA.

S/P 04/09/2020 Correção do relatório do histórico escolar no sistema EscolaWeb da AMOSC, referente a exibição dos
anos com reprovações.

S/P 23/09/2020 Viagem para a realização de filmagens nos municípios.

S/P 24/09/2020 Foi realizada uma tomada de Vídeo para caráter institucional da AMOSC nos municípios de: Santiago do
Sul, Formosa do Sul, Coronel Freitas, Cordilheira alta e União do Oeste.

S/P 25/09/2020 Viagem para a realização de filmagens nos municípios.

S/P 25/09/2020 Foi realizada uma tomada de Vídeo para caráter institucional da AMOSC nos municípios de: São Carlos,
Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul e Guatambu.

S/P 28/09/2020 Viagem para a realização de filmagens nos municípios.

S/P 28/09/2020 Foi realizada uma tomada de Vídeo para caráter institucional da AMOSC nos municípios de: Serra Alta,
Sul Brasil, Pinhalzinho, Nova Itaberaba, Nova Erechim e Águas Frias.

S/P 29/09/2020 Viagem para a realização de filmagens nos municípios.

S/P 29/09/2020 Foi realizada uma tomada de Vídeo para caráter institucional da AMOSC nos municípios de: Arvoredo e
Paial

S/P 08/10/2020 Correção de erros e melhorias no relatório do diário escolar no sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 14/10/2020 Para homenagear os professores da nossa região criamos um vídeo falando que em meio a tantas
dificuldades mesmo assim eles estão se dedicando ao máximo para manter as crianças no caminho
correto.

S/P 04/11/2020 Início do processo de desenvolvimento do módulo de biblioteca no sistema escolar da AMOSC
(EscolaWeb).

S/P 02/12/2020 Desenvolvemos um pequeno vídeo para apresentarmos a AMOSC ao novos prefeitos eleitos.

S/P 07/12/2020 Melhoria na forma de exibição do nº de aulas (exibindo o total de aulas) no relatório do diário online no
sistema escolar da AMOSC (EscolaWeb).

S/P 10/12/2020 Melhoria na forma de lançamento do planejamento do professor no sistema escolar, para que fique mais
intuitiva a forma de lançamento.

S/P 11/12/2020 Criamos um vídeo para a prestação de contas e encerramento de mantado, apresentado em assembleia
no dia 18/12.

S/P 11/12/2020 Criado um banner para homenagear os Engenheiros pelo seu dia.

S/P 15/12/2020 Criação de um novo modelo do relatório do planejamento do professor no sistema escolar da AMOSC
(EscolaWeb).

S/P 15/12/2020 Criado um banner para homenagear os Arquitetos e Urbanistas pelo seu dia.

S/P 18/12/2020 Criado um cartão de Natal para enviamos ao nossos contatos.


