
Informamos que a partir do mês de setembro/2015 está disponibilizada no sistema PontoMag 

a opção para lançamento de horas-atividade realizadas por Professores e Professores de 

Educação Infantil que atuam em regência de classe. 

Dessa forma, todas as horas-atividades realizadas devem ser lançadas no sistema, obedecendo 

os seguintes passos: 

1. Abrir a opção Serviços -> Hora Atividade; 

 

2. Digitar a matrícula do servidor (sem o dígito) ou pesquisá-la, da seguinte forma: 

a. Clicar no ícone localizado no canto direito do campo Matrícula ; 

b. Ao abrir a tela de Cadastro de Funcionários, alterar a opção de pesquisa para 

Nome; 

 

c. Digitar o primeiro nome do servidor e clicar no ícone Pesquisar  

d. Clicar sobre o nome desejado e clicar no ícone Confirmar  

 

3. Verificar se a data inicial e data final coincidem com o período em que as horas-

atividade serão lançadas, caso contrário, alterar para o período correto; 

 

4. Clicar no ícone Inserir  

5. No campo Data, digitar a data em que foi realizada a hora atividade; 



6. No campo Início, digitar o horário inicial correspondente à hora-atividade desse dia; 

7. No campo Final, digitar o horário final correspondente à hora-atividade desse dia; 

8. No campo Atividade, descrever a atividade realizada pelo servidor no período de hora-

atividade. Não é um campo de preenchimento obrigatório e não será impresso no 

cartão-ponto, porém, pode ser utilizado como instrumento de controle pela unidade 

escolar/Secretaria. 

 

9. Clicar no ícone Confirmar ; 

10. Repetir o lançamento para todos os dias que ocorreram as horas-atividade; 

11. Se no mesmo dia houver dois ou mais períodos de horas-atividade para o mesmo 

servidor (vínculo), como no caso de Professor de Educação Infantil, por exemplo, 

realizar um lançamento para cada período de hora-atividade, ou seja, um para o 

período da manhã e outro para o período da tarde, repetindo apenas a data, porém 

em horários diferentes. 

 

As horas-atividade NÃO devem mais ser lançadas como justificativas no cartão-ponto 

utilizando a opção Serviços -> Escala dos Funcionários. 

O cartão-ponto de todos os Professores e Professores de Educação Infantil em regência de 

classe deverá ser impresso no formulário CARTÃO PONTO REGENTES, onde estará constando, 

em coluna separada, os horários de realização das horas-atividade. 

 

 


