MATERIAL ESCOLAR
REGULARIZAÇÃO PARA COMPATIBILIDADE DE NAVEGADOR
O sistema deve ser acessado e utilizado através do navegador Internet Explorer.
Devido às mudanças estruturais existentes nas versões 10 e 11 do navegador, em
alguns casos, é exibida a mensagem abaixo de incompatibilidade. Como o sistema
é antigo, essa mensagem estava correta na época, porém está equivocada para a
atualidade.
Caso ao acessar seja exibida essa mensagem, seguem abaixo orientações para se
contornar esse problema e tornar o sistema executável em qualquer versão desse
navegador (Internet Explorer).

1 – Deve-se acessar o menu ferramentas do Internet Explorer. Dependendo de como
estiver configurada a exibição de menus, etc. do seu navegador, essa barra de menu não
aparece. Se esse for o seu caso, clique no seu teclado uma única vez na tecla ALT e o
menu irá aparecer. Acesse o menu ferramentas e clique na opção “Configurações do Modo
de Exibição de Compatibilidade”.

2 – Ao acessar essa opção no menu, aparecerá a tela abaixo das configurações do modo
de exibição de compatibilidade. Se você já tiver acessado e estiver com o site do Material
Escolar aberto, conforme imagem abaixo, automaticamente o navegador irá sugerir no
campo (em azul) “Adicionar este site:” a opção “sp.gov.br”. Caso você estiver em outro site
qualquer, ele não irá sugerir automaticamente. Neste caso, será necessário você escrever
nesse campo essa informação “sp.gov.br”. Observe que não há mais nada como “/”, etc.,
somente esse texto sem as aspas. Estando com esse texto no campo, clique no botão
“Adicionar”.

3 – Observe que após você clicar no botão Adicionar, o navegador irá incluir essa opção no
campo da lista de sites, logo abaixo. Clique e marque também a opção “Exibir sites da
intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade”, conforme mostrado abaixo. Estando
dessa forma, clique no botão “Fechar".

4 – Veja, conforme figura abaixo, que automaticamente o navegador irá fechar a janela e
irá reler o site do Material Escolar, resolvendo o problema de acesso.

5 – Para demonstração, observe a figura abaixo acessada através do ícone de Ferramentas
(Alt-X) do Internet Explorer (ou Menu/Ajuda). Clique na opção “Sobre o Internet Explorer”.

ou

6 – O navegador irá apresentar uma caixa com sua versão. Observe que a versão do
navegador é a 11, e mesmo assim o acesso ao sistema está regularizado. Para fechar essa
tela, clique no botão Fechar, e utilize normalmente o sistema com seu login e senha.

