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SISTEMA DE EDUCAÇÃO

ARQClass - Sistema desenvolvido para organizar
os processos da Educação Municipal.
O papel fundamental do sistema ARQClass é apoiar os educadores com informações
estratégicas para tomada de decisões administrativas e pedagógicas, disponibilizando
informações inteligentes, que elevará o papel destes profissionais, reconhecendo os
preceitos legais vigentes, as pactuações e metas estabelecidas entre os entes federativos,
aplicando as informações na perspectiva destes programas.

PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E VENCIMENTOS
Gestão completa do plano
de cargos, carreiras e
vencimentos, permitindo
controlar as progressões
de tempo de serviço,
progressões de qualificações e os benefícios
adquiridos.

CADASTRAMENTO BÁSICO
Permite o cadastramento de
informações básicas sobre endereços do
município para armazenar informações
de logradouros, bairros e regiões, que
podem ser utilizadas no cadastro dos
alunos, profissionais e usuários.

BOLETIM ONLINE

Módulo capaz de permitir
uma gestão para a diretoria
escolar afim de acompanhar
a evolução da sua escola,
antecipando problemas
como atrasos nos
lançamentos de notas e
faltas, garantindo a
finalização correta do ano
letivo.

Este módulo tem como
objetivo a configuração de
carga inicial do sistema,
contendo todos os cadastros
de dados e personalizações
pertinentes a rede de ensino.

CADASTRO ESCOLAR

Fornece um meio de
comunicação com a
sociedade, permitindo aos
pais e responsáveis pelos
alunos acessarem as
informações de notas e faltas.

DIRETORIA ESCOLAR

ADMINISTRATIVO

Responsável pelo
cadastro de todos os
candidatos que aspiram
uma matrícula na escola.

PEDAGÓGICO
Gestão pedagógica para
acompanhamento do
desenvolvimento dos alunos
nas escolas.

SECRETARIA ESCOLAR
Agiliza os processos
escolares mantendo toda a
documentação correta dos
alunos, controlando toda a
vida escolar dos alunos.

FUTURE CLASS

Class, FUTURE CLASS
ARQClass oferece a secretaria uma visão completa e atualizada, tanto sobre a situação administrativa,
como didático-pedagógica das escolas do município. Permitindo um melhor acompanhamento do
desempenho escolar dos alunos contribuindo para a qualidade do ensino.
O sistema proporciona maior agilidade e precisão utilizando controle de prestação de contas junto aos
órgãos competentes, processos, arquivamentos, etc., e facilita diversas atividades, como: cadastrar alunos,
realizar matrículas e transferências, emitir diários de classe, boletins e históricos dos alunos, elaborar a
grade horária das turmas, entre outros.

Descrição:
Trazer conhecimento do negócio, agregando novas perspectivas nas ações de cada processo.
Desenvolvendo solução tecnológica voltada para as necessidades sociais.
ARQClass - Sistema desenvolvido para organizar os processos da Educação Municipal, observando
todos os preceitos preconizados pela legislação vigente.
A atual LDB e a PDE definem as diretrizes básicas e objetivos a serem alcançados pela educação no
Brasil. Nosso objetivo é criar tecnologias que agilizem os processos da Educação, garantindo que o
Município atenda a população com maior eficiência e possam melhorar o ensino.
O Decreto Nº 6.094, de 24 de Abril de 2007, que regulamenta o PDE - Plano de Desenvolvimento da
Educação, define algumas diretrizes importantes para o cumprimento das metas estabelecidas.
O ARQClass foi produzido para atender vários destes itens, tais como, acompanhar cada aluno da
rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do seu desempenho em avaliações,
que devem ser realizadas periodicamente; combater a evasão pelo acompanhamento individual das
razões da não-frequência do educando e sua superação; matricular o aluno na escola mais próxima
da sua residência, entre outros.

Principais Módulos:
ADMINISTRATIVO

BOLETIM ONLINE

CAIXA ESCOLAR

CADASTRO ESCOLAR

RH DA ESCOLA

CRM OUVIDORIA

SECRETARIA ESCOLAR

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIOS DE GESTÃO

CENSO ESCOLAR - EDUCACENSO

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

INTERATIVIDADE SOCIAL - SMS e WEB

CORPO DOCENTE

GEO REFERENCIAMENTO

TRANSPORTE ESCOLAR

PEDAGÓGICO

MERENDA ESCOLAR

FUTURE CLASS
Para uma melhor interação de qualidade, sugerimos que use ARQ Class juntamente com:

Click

View

Arquimedes Automação e Informática Ltda.
Rua Alcobaça 1475, Bairro São Francisco
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Tel: 55 31 30456999
Fax 55 31 30456995
Web: www.arquimedesmg.com.br
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Gestão Educacional
Objetivo:
O papel fundamental do sistema ARQClass é apoiar os educadores com
informações estratégicas para tomada de decisões administrativas e pedagógicas,
disponibilizando informações inteligentes, que elevará o papel destes profissionais,
reconhecendo os preceitos legais vigentes, as pactuações e metas estabelecidas
entre os entes federativos, aplicando as informações na perspectiva destes
programas.
ARQClass oferece a Secretaria uma visão completa e atualizada, tanto sobre a
situação administrativa, como didático-pedagógica das escolas do município.
Permitindo um melhor acompanhamento do desempenho escolar dos alunos
contribuindo para a qualidade do ensino.
O sistema proporciona maior agilidade e precisão utilizando controle de prestação
de contas junto aos órgãos competentes, processos, arquivamentos, etc., e facilita
diversas atividades, como: cadastrar alunos, realizar matrículas e transferências,
emitir diários de classe, boletins e históricos dos alunos, elaborar a grade horária
das turmas, entre outros.

Descrição:
Trazer conhecimento do negócio, agregando novas perspectivas nas ações de
cada processo. Desenvolvendo solução tecnológica voltada para as necessidades
sociais.
ARQClass - Sistema desenvolvido para organizar os processos da Educação
Municipal, observando todos os preceitos preconizados pela legislação vigente.
A atual LDB e a PDE definem as diretrizes básicas e objetivos a serem alcançados
pela educação no Brasil. Nosso objetivo é criar tecnologias que agilizem os
processos da Educação, garantindo que o Município atenda a população com
maior eficiência e possam melhorar o ensino.

O Decreto Nº 6.094, de 24 de Abril de 2007, que regulamenta o PDE - Plano de
Desenvolvimento da Educação, define algumas diretrizes importantes para o
cumprimento das metas estabelecidas.
O ARQClass foi produzido para atender vários destes itens, tais como,
acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua
frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas
periodicamente; combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões
da não-frequência do educando e sua superação; matricular o aluno na escola
mais próxima da sua residência, entre outros.

Principais Módulos:
1 - Cadastramento básico
Permite o cadastramento de informações básicas sobre endereços do município
para armazenar informações de logradouros, bairros e regiões, que podem ser
utilizadas no cadastro dos alunos, profissionais e usuários.
2 - Administrativo
Este módulo tem como objetivo a configuração de carga inicial do sistema,
contendo todos os cadastros de dados e personalizações pertinentes a rede de
ensino.
3 - Cadastro escolar
Responsável pelo cadastro de todos os candidatos que aspiram uma matrícula na
escola.
4 - Secretaria Escolar
Agiliza os processos escolares mantendo toda a documentação correta dos
alunos, controlando toda a vida escolar dos alunos.
5 - Pedagógico
Gestão pedagógica para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos nas
escolas.
6 - Diretoria escolar
Módulo capaz de permitir uma gestão para a diretoria escolar afim de acompanhar
a evolução da sua escola, antecipando problemas como atrasos nos lançamentos
de notas e faltas, garantindo a finalização correta do ano letivo.
7 - Boletim online
Fornece um meio de comunicação com a sociedade, permitindo aos pais e
responsáveis pelos alunos acessarem as informações de notas e faltas.

8 - RH
Gestão básica de RH, preenchimento no mínimo os requisitos quanto ao quadro
de funcionários , suas funções, vínculos, controle de ponto do funcionário,
mostrando a situação do profissional perante a escola.
9 - Plano de cargos, carreiras e vencimentos
Gestão completa do plano de cargos, carreiras e vencimentos, permitindo controlar
as progressões de tempo de serviço, progressões de qualificações e os benefícios
adquiridos.
10 - Nutricional
Realiza avaliações nutricionais nos alunos para acompanhamento nutricional ,
identificando alunos em classificação IMC irregulares.
11 - Transporte escolar
Gerencia a frota escolar através do controle dos veículos, pontos de parada, rotas
e lotação dos alunos.
12 - Caixa escolar
Gestão básica do fluxo de caixa escolar.
13 - Documentação escolar
Gera diversos relatórios de gerenciamento e documentos necessários à secretaria
das escolas, aos alunos e à secretaria municipal de educação.

