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OBJETIVO 

 

 Orientar professores para o preenchimento do Diário de Classe utilizado na 

Educação Infantil e Fundamental I. 

 Racionalizar e padronizar procedimentos técnicos e administrativos adotados 

na efetivação de registros escolares. 

 
 FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

 LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 

 LC 353/12 - ANEXO VI – Das competências/atribuições I – Cargos efetivos 
A) Professor 

Manter de forma permanente e atualizada: 

-os documentos oficiais relacionados à sua atividade profissional e à vida escolar do aluno e 

disponibilizando-os para os órgãos competentes; 

Registros  relativos: 

-as  atividades pedagógicas desenvolvidas em classe; 

-ao acompanhamento escolar dos alunos; 

-a informações essenciais para os processos de promoção, classificação e reclassificação; 

-a inassiduidade dos alunos; 

 

ÁREAS ENVOLVIDAS   

 

Supervisão de Ensino, Departamento de Formação e Acompanhamento 

Pedagógico, Gestão Escolar e Professores. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

O Diário de Classe é documento oficial da escola para registro do 

acompanhamento pedagógico da turma, da frequência individual dos estudantes e 

respectivas intercorrências.  

Desta forma o professor deve: 

 

 Preencher o diário com caneta de tinta azul permanente.  

 Manter o diário de classe na escola, em local definido pela direção, 

à disposição da direção escolar e supervisão de ensino. 

 Conservar capa com a identificação original, permitida apenas a 

utilização de capas de proteção removível ou encapar com plástico 

transparente. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/LDBE-Lei-no-9394-de-20-de-Dezembro-de-1996#art-24_inc-VI
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 Registar a frequência inicial do ano letivo em lista específica, 

entregue pela direção escolar no primeiro dia letivo e transcrito para o 

diário de classe, pelo professor, após o fechamento da turma na 

Secretaria Escolar Digital (SED). Este procedimento se faz necessário 

tendo em vista à movimentação no quadro de estudantes durante o 

inicio do ano.  

 Inutilizar com um traço espaços no diário não preenchido a cada 

mês. 

 Validar rasuras simples indicando no campo de “Observações”, 

como: “Válidas rasuras no campo de...” “Lê-se...” 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO 

 

1. Preencher na capa azul manuscritamente o 

quadro (caso não esteja etiquetado),  indicando 

nome da escola, ano letivo, Ano/ciclo/fase, turma 

e período, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Estabelecimento” preencher 

o nome da Unidade Escolar, no 

espaço “Classe” indicar o 

Ano/ciclo/fase e turma e no 

campo “Professor(a)” 

registrar o             nome 

completo do(a) mesmo(a). 

EMEB xxxxxxxxxxxxxxxx 
Ano: 20xx 
Maternal C 

Período: Integral 

O diário preenchido em não conformidade com 

as orientações deverá ser refeito. 
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3. Ainda na mesma página no canto inferior 

direito indicar o ano vigente. 

 

 

 

 

4. No campo “Nome”, preencher o 

nome completo, de forma 

manuscrita e legível, com caneta de 

tinta azul ou fixar lista digitalizada 

(desde que adequadamente 

acompanhando as linhas do diário), 

conforme o alunado da SED, 

seguindo o número de ordem e 

acrescentando o “R.A do aluno” na 

coluna indicada.  

 

Não rasurar nomes ou colocar ao   lado informações sobre transferências 

ou matrículas suplementares (estes devem constar no campo de “observações” 

que será indicado posteriormente). Preencher o alunado utilizando apenas uma 

linha para cada nome e não pular linha. 

 

5.  “Mês de” e “de 20” preencher mês e 

ano vigente no espaço superior da 

página indicada. “Dias Letivos”, na 

primeira linha colocar apenas os dias 

letivos e previstos no calendário anual 

da SE (não registrar sábado, domingos 

e feriados, exceto nos casos de 

eventos escolares indicados em 

calendários ou alterações 

homologados). O controle de 

frequência no campo “Dias letivos” 

deve ser feito indicando: “c” 

(minúsculo) para comparecimento e “f” 
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(minúsculo) para as faltas. 

Faltas justificadas com atestados médicos colocar: f* acrescentado o 

asterisco e indicar no campo “observações” a data, nome do aluno, quantidade de 

dias e indicar atestado médico. O atestado deve ficar arquivado no prontuário do 

aluno. 

Transferência de aluno, fazer um traço contínuo a partir da data de 

transferência na SED, com caneta de tinta vermelha permanente até o último mês 

do ano (a data será informada pelo diretor). 

Matricula suplementar, fazer traço contínuo com caneta de tinta azul 

permanente, nos dias anteriores à matrícula conforme a data da SED (a data será 

informada pelo diretor). 

Entrada atrasada deve- se cortar o “f” com um traço e saída antecipada deve-

se cortar o “c” com um traço, e indicar dia, nome do aluno e o horário de entrada ou 

saída no campo “observações”. 

Suspensão de aula em dia letivo, por motivos excepcionais, sendo: limpeza da 

caixa d’água, dedetização e outros, autorizados pela SE, fazer um traço vertical no 

controle de frequência e indicar o motivo e data no campo “observações”. 

Faltas do professor não devem ser anotadas no diário em nenhum campo. 

Professor substituto, com a orientação da direção, deve fazer o controle de 

frequência e indicar ao diretor as atividades realizadas. Nos casos em que a licença  

exceder o período de 3 dias, o professor substituto deve preencher o “Registro das 

Atividades Desenvolvidas Semanalmente” conforme as orientações contidas no 

presente documento. 

Reorganização de alunos em outras turmas por falta do professor substituto, a 

direção deve assegurar que o controle de frequência seja registrado no diário. 

Eventos em feriados ou finais de semana, homologados em Calendário 

Escolar, com a finalidade de compensação de dias letivos, deve-se indicar o 

controle de frequência no campo “Dias Letivos” e anotar a compensação do dia 

letivo no campo “observações”. 

Revezamento de professores para o recesso, nas creches no mês de julho, o 

controle de frequência dos alunos deve ser registrado no diário em consonância 

com a presença ou ausência do aluno. Neste caso, deve-se colocar “f” para o aluno 

faltante e “c” para o aluno que permanecer na creche durante o recesso de 

professores. Lembrando que o recesso é do professor, não da criança.  

Recesso escolar para alunos da Ed Infantil-pré-escola e Fund I indicar no 

campo “observações” o período. 
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6. “Sábados”, “Domingos”, 

“Feriados” e “Facultativos” 

inutilizar os espaços com um 

traço, conforme a imagem ao 

lado. “Dias letivos do mês” 

colocar               o nº dos dias 

do mês correspondente, de 

acordo com os dias letivos e 

previstos no calendário anual da 

SE. “Comp.” e “Faltas” 

preencher a quantidade de 

alunos que compareceram e/ou 

faltaram, seguindo a linha com a 

indicação do dia letivo do mês. 

 “Faltas mês” indicar a quantidade de faltas do aluno somadas no mês 

conforme o “N° de Ordem” indicado na página anterior. 

“Soma” indicar  a soma dos dados das colunas “Classe” e “Aluno”. 

 “Observações” é destinado ao registro de ocorrências específicas do aluno no 

respectivo mês, como: matrículas suplementares, transferências, faltas justificadas 

sem/com atestado médico, validar rasuras, anotar quantidade de faltas 

compensadas com respectivo nome do aluno,  dias de reunião de pais, conselho de 

ciclo, e outros eventos. 

 

 
7. “Resumo geral”,  

- “Matrícula Geral”: anotar a quantidade 

de matrículas no mês corrente de acordo 

com o        alunado. (alunos frequentes, 

transferidos,                     evadidos, etc., 

todos que constam na lista da SED). 

- “Eliminação Geral”: anotar a quantidade 

de alunos que não frequentam mais a 

escola por motivo de transferência, 

evasão, não comparecimento e outros,  
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mas permanecerão na lista de alunado até o final do ano. 

- “Vieram do mês anterior”: anotar a     quantidade de alunos matriculados 

conforme o campo: “Passam para o mês seguinte” do mês anterior. (exceto Fev) 

- “Eliminados do mês”: anotar a quantidade de alunos que deixaram de frequentar 

no mês corrente por motivos de transferência, evasão e outros, já registrados na 

SED.  

- “Matriculados no mês”: anotar a quantidade de alunos matriculados no mês 

corrente. 

- “Passam para o mês seguinte”: anotar a quantidade de alunos matriculados 

subtraindo os eliminados do mês corrente e dos meses anteriores. 

- “Total de dias letivos”: somar e anotar a quantidade de dias do controle de 

frequência no campo “Dias letivos”. 

- “Assinatura do professor- subst.”: deve- se assinar o substituto, se houver um 

professor substituindo o professor titular da sala até o fechamento do mês, ficando 

assim responsável pelo preenchimento do diário neste período.  

- “Assinatura do professor”: deve-se assinar o professor titular responsável pelo 

preenchimento do diário nesse mês. 

 

8. “Registro das Atividades Desenvolvidas Semanalmente”, deve-se atentar as 

seguintes orientações: 
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Educação Infantil 

- Para iniciar os registros de cada mês inserir o seguinte texto: “As atividades 

aqui descritas contemplam os diferentes Campos de Experiências 

concomitantemente EO, CG, TS, EF E ET.” E em seguida uma breve descrição 

das atividades permanentes.  

- Na sequência indicar as atividades desenvolvidas semanalmente. 

Educação Fundamental I 

- Iniciar o registro com a indicação: “ATIVIDADES PERMANENTES”, e na 

sequência, descrevê-las respectivamente. 

- Anotar por Componente Curricular a(s) atividade(s) desenvolvida(s) 

semanalmente. Vale salientar que deve-se especificar a atividade aplicada (não 

serão aceitas indicações de páginas de livros). 

- A área inferior da segunda página (aproximadamente 20 linhas) deve ser 

destinada aos registros e assinaturas dos professores especialistas de Arte e 

Educação Física respectivamente, conforme imagem da página anterior, exceto 

no mês de Dezembro, reservando aproximadamente 10 linhas para os 

professores especialistas. 

 

ABREVIAÇÕES 

EF – Ensino Fundamental 

PEB – Professor de Educação Básica 

P.O.P. - Procedimento Operacional Padrão 

SED – Secretaria Escolar Digital 
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TIRA-DÚVIDAS 

Encaminhar para os Gestores da Unidade Escolar. 

 

CONTROLE DE REVISÕES 

 

VERSÃO DATA 
NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

(registro conciso da alteração) 

v.1 01/03/2020 Primeira emissão 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


