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OBJETIVOS 

 

 Orientar diretores para o preenchimento e acompanhamento do diário de classe utilizado 
no Ensino Fundamental II de Surdos.  

 Racionalizar e padronizar procedimentos técnicos e administrativos adotados na efetivação 
de registros escolares. 
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FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

 LDB Art. 24 e 31, VI e IV, respectivamente. 

 Lei Complementar nº 353/2012 – Anexo VI –  

Das competências/atribuições   

II. Funções Gratificadas 

 A) DIRETOR DE ESCOLA 

Oficializar:  
- documentos relativos à vida escolar do aluno e demais documentos administrativos da unidade escolar;  

 

ÁREAS ENVOLVIDAS   

 

Supervisão de Ensino, Departamentos de Educação Especial e Ensino Fundamental, 

Direção Escolar da Escola Municipal de Educação Especial Olga Benário Prestes e Professores. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 Assegurar que o documento “POP - Procedimento operacional padrão para 
professores no preenchimento de diários de classe do Ensino Fundamental II de 
Surdos” esteja de posse dos professores da unidade escolar. Sugere-se a socialização 
por meio eletrônico tornando o documento do conhecimento de todos os interessados. 

 Garantir o preenchimento do diário pelo professor de forma legível, conforme as 

orientações contidas no “Procedimento Operacional Padrão para professores no 
preenchimento de diários de classe do Ensino Fundamental II de Surdos”. 

 Providenciar a elaboração no início do ano letivo, de lista provisória (conforme 
Formulário 001), com o nome completo e RA dos estudantes, em papel timbrado, com 
identificação do mês, ano/ciclo/turma, nome do professor(s) utilizando-se a lista oficial da 
SED como referência para a sequência dos nomes. 

 Disponibilizar a referida lista provisória aos professores, no primeiro dia letivo.  Este 

procedimento se faz necessário tendo em vista à movimentação no quadro de estudantes 
durante o inicio do ano letivo, até a entrega do diário de classe. 

 Sugere-se identificar a capa dos diários de classe com etiqueta impressa contendo: 

nome da escola, ano letivo, ano/ciclo/fase, turma e período. 
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 Conferir se o diário possui as páginas, contemplando todos os meses divididos por 

trimestres, conforme calendário letivo anual da SE e numerá-las, antes da entrega aos 
professores; 

 

 Verificar se a ordem dos nomes dos alunos confere com a listagem da SED (somente no 

mês de março). 

 Comunicar imediatamente ao professor a data de matrícula, transferência, abandono 
registrada na SED, para que os dados do diário de classe e sistemas estejam 
consonantes. 

 

 Orientar professores substitutos quanto ao preenchimento adequado do diário de 
classe, ao controle de frequência e a indicação das atividades realizadas, conforme o 
documento “Procedimento Operacional Padrão para professores no preenchimento de 
diários de classe do Ensino Fundamental II de Surdos”.  

 

 Orientar professores substitutos, nos casos em que a licença exceder o período de 3 
(três) dias, a preencher o “Registro das Atividades Desenvolvidas Semanalmente” 
conforme as orientações contidas no “Procedimento Operacional Padrão para professores 
no preenchimento de diários de classe do Ensino Fundamental II de Surdos”.  

 

 Assegurar o registro do controle de frequência no diário, nos casos em que os alunos 

forem reorganizados em outras turmas por falta do professor substituto. 

 

 Verificar junto ao Supervisor de Ensino orientações sobre preenchimento de diário nos 
casos de suspensão de aula em dia letivo previsto em calendário escolar. 

 

 Conferir, vistar e carimbar mensalmente todos os diários da unidade escolar. 

 

 Definir um local na escola para que o diário fique à disposição para manuseio dos 

professores, conferência e supervisão sempre que solicitado. 

 

 Arquivar os diários devidamente identificados no “Arquivo Morto” da escola depois 
de cumprido o ano letivo vigente e permanecer neste arquivo por período 
indeterminado até novas orientações atualizadas da SE, garantindo assim o registro 

dos dados da vida escolar dos alunos. 
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PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO 

 

1. Numerar e rubricar todas as páginas no canto inferior direito 

 

2. O diretor deve receber e conferir uma filipeta dos campos 7, 10 e 11, 
destacada e preenchida pelo professor ao final de cada trimestre, conforme 
orientações contidas no “Procedimento Operacional Padrão para professores no 
preenchimento de diários de classe do Ensino Fundamental II de Surdos”. 
Transcrever as notas desta filipeta no sistema digital (SED) e arquivar em livro ata 
específico na secretaria. 

 

3. No último trimestre o diretor deve conferir se o professor fez o preenchimento de 
uma filipeta extra, conforme orientações contidas no “Procedimento Operacional 
Padrão para professores no preenchimento de diários de classe do Ensino 
Fundamental II de Surdos” e assegurar que nos casos de média abaixo de “5”, que 
pode intervir na promoção do aluno, foi considerada a decisão final do Conselho de 
Classe. Receber a filipeta destacada, arquivar em ata e registrar os dados na SED. 
 

4. Carimbar e assinar a conferência de cada página do diário. 

 

 

- PROCEDIMENTOS MENSAIS - DIRETOR DE ESCOLA 

 

 Analisar os registros do mês anterior, de acordo com a divisão trimestral do calendário anual 

da SE para cada página do diário do Ensino Fundamental II de surdos. 

 Conferir o início e término do controle de frequência relativo à data de matrículas 

suplementares, transferência, evasão, não comparecimento, concernentes à SED. 

 Conferir os dias letivos registrados, conforme calendário escolar homologado; 

 Conferir registros de frequência e anotações no campo 11- generalidades,  relativos a 

eventos em sábados, domingos e feriados (quando houver). 

 Conferir o correto preenchimento dos campos 05- frequência dos alunos e 11- 

generalidades, relativos à eventual suspensão de aulas ou alterações oficiais no 

calendário anual do ano vigente. 

 Identificar frequência irregular de alunos com 5 (cinco) faltas consecutivas ou 10 (dez) 

alternadas, não comunicadas pelo professor e adotar as medidas necessárias previstas pela 

Secretaria de Educação. 
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 Conferir o registro da quantidade de ausências compensadas, de acordo com o processo 

arquivado no prontuário do aluno. 

 Atentar para que os registros no “campo 11- generalidades” sejam relativos às 

eventualidades do calendário escolar, frequência e vida escolar do aluno, somente. 

 Conferir o correto preenchimento dos campos 07- Avaliação e 09- Dias Letivos: previstos 

e dados. 

 Verificar a assinatura e nome do professor no devido campo 08. 

 Validar o registro das atividades desenvolvidas no campo 06. 

 Conferir e validar ressalva em eventual rasura e campos não preenchidos, se devem ser 

ou não invalidados com um traço. 

 Orientar por escrito o professor que realizou registros em desacordo com as normas de 

preenchimento. 

 

ABREVIAÇÕES: 

P.O.P. - Procedimento Operacional Padrão. 

SE- Secretaria de Educação. 

SED – Secretaria Escolar Digital. 

TIRA-DÚVIDAS: 

Encaminhar para Supervisão de Ensino –educacao.supervisao@diadema.sp.gov.b ou diretamente com o 

Supervisor de Ensino. 

CONTROLE DE REVISÕES 

 

VERSÃO DATA 
NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

(registro conciso da alteração) 

v.1 10/09/2020 Primeira emissão 
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