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O diário preenchido em não conformidade com as 

orientações deverá ser refeito. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Orientar professores para o preenchimento do Diário de Classe utilizado no Ensino 

Fundamental II para Surdos da EMEE Olga Benário Prestes. 

 Racionalizar e padronizar procedimentos técnicos e administrativos adotados na 

efetivação de registros escolares. 

 

 FUNDAMENTOS LEGAIS 

 LDB - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 

 LC 353/12 - ANEXO VI- A e B – Das competências/atribuições I – Cargos efetivos 

 

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 

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. 

 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 início do ano.  

 Inutilizar com um traço espaços no diário não preenchido a cada mês. 

 Validar rasuras anotando no campo 11- “Generalidades”, como: “válidas 

rasuras no campo...” “Lê-se...”. 

 

 

 

 

 

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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PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO 

 

 

1. CAPA: PREENCHER SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES: 

 

a) Identificação da Escola: Colocar o nome da escola. 

b) Curso: Identificar Ensino Fundamental II 

c) Componente Curricular: Colocar a disciplina (ex.: português, matemática...).  

d) Classe, colocar: 

 Ano: ano corrente (20...). 

 Turno: manhã, tarde ou noite. 

 Grau: EF II (Ensino Fundamental II) 

 Série: desconsiderar “série” e 

considerar o ano ciclo correspondente, colocando: 

5º, 6º, 7º, 8º ou 9º ano. 

 Turma: coloca-se a letra 

correspondente a turma: A, B, C... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO PARA PROFESSORES NO 

PREENCHIMENTO DE DIÁRIOS DE 

CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL II 

PARA SURDOS 

 
COD: SE 005 
VERSÃO: 01 

PAG: 4/9 
VIGÊNCIA A PARTIR  

01/03/2020 

 

 

    
 

  
Página 4 

 
  

 

 

 

CAMPO 2: CURSO E CÓDIGOS 

 

 

   Componente (s) Curricular (es):  

 Colocar o componente curricular ministrado pelo 

professor. (português, matemática, história, etc.). 

 Inutilizar os campos destinados aos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 3: CLASSE 

 

Preencher conforme na Capa:  

 Turno (que é o mesmo que período): M; 

T; N.  

 Ensino: EF II.  

 Série: desconsiderar “série” e colocar o 

ano ciclo: 5º, 6º... 9º ano.  

 Turma: A, B, C... 

 

 

CAMPO 4:  NOME DOS ALUNOS 

 

a) 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.  

b) Não rasurar nomes ou colocar ao lado 

informações sobre transferências ou matrículas 

suplementares, estes devem constar no campo 11- 

generalidades, para fazer as observações necessárias. 
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c) Completar o alunado utilizando apenas uma linha para cada nome e não pular 

nenhuma linha. 

 

CAMPO 5: FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 

 

a) ANO: colocar o ano corrente: 20...  

b) BIMESTRE: desconsiderar a 

indicação de “bimestre” e registrar na linha 

a frente: 1º, 2º ou 3º TRIMESTRE, 

conforme o calendário anual da SE. 

c) Meses: Seguir a divisão dos meses 

e dias nos trimestres, conforme dividido no 

calendário anual da SE. 

 Pular uma coluna para separar 

um mês do outro.  

d) Dias: Colocar os dias letivos dos meses de acordo com o calendário anual da SE. 

Quando há duas aulas seguidas de um determinado componente curricular, 

registrar o dia do mês duas vezes, utilizando um “quadradinho” para cada hora/aula. 

Não colocar sábados, domingos e feriados. 

 Registrar o controle de frequência com: “c” (minúsculo) para comparecimento e 

“f” (minúsculo) para as faltas. Quando são ministradas duas aulas seguidas, de 

um determinado componente curricular, registrar a frequência do aluno duas 

vezes nas colunas da primeira e segunda aula, e caso haja ausência em uma 

das horas/aulas, proceder conforme as orientações deste campo no item “m”. 

 Faltas justificadas com atestados médicos colocar falta (f) acrescentando o 

asterisco: (f*) e proceder conforme: 

 

 O professor que primeiro receber do aluno o atestado, deve assinar o verso 

como ciência e entregar para a direção, que deverá dar aos demais 

professores para também assinarem no verso tomando ciência e fazerem as 

devidas anotações nos diários, utilizando o campo 11 (Generalidades). Após 

ciência de todos os professores, o atestado deverá ser devolvido à direção 

para ser arquivado no prontuário do aluno. 
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 Aluno transferido ou evadido fazer um traço contínuo a partir da data de 

transferência ou evasão no SED, com caneta vermelha até o último mês letivo. 

 Aluno com matrícula suplementar, fazer traço contínuo em caneta azul, nos 

dias anteriores à matrícula.  

 Em caso de não haver aula no dia letivo por motivos excepcionais, sendo: 

limpeza da caixa d’água, paralisação de professores, conselhos de classe ou 

formação de professores, desde que comunicados e autorizados pela SE, fazer 

um traço vertical na coluna do controle de frequência neste dia e anotar a data e 

o motivo no campo 11 (Generalidades). Este dia deve ser compensado através 

de atividades previstas em calendário (mostra cultural, festas, desfile cívico, etc.) 

ou trabalhos/ atividades escritas extraclasses. 

 Faltas do professor por qualquer motivo não devem ser anotadas no diário em 

nenhum campo. Neste caso o professor substituto deve fazer o controle de 

frequência. Se os alunos forem reorganizados em outras turmas por falta do 

professor substituto, a direção deve fazer o controle de frequência de forma a 

garantir o registro no diário. Caso não haja substituição, nem Remanejamento de 

alunos para outra sala, passar um traço na coluna referente ao dia e considerar 

como aula prevista e não dada. 

e) No controle de frequência colocar apenas o comparecimento ou faltas dos alunos, 

não fazer nenhum tipo de anotação que não seja no campo 11 (Generalidades). 

f) Todos os campos de preenchimento do diário devem ser feitos com caneta azul, 

exceto o caso do item “g” e o registro das notas abaixo da média (0 a 4) que 

devem ser feitos com caneta vermelha. 

g) Em caso de aluno que vai embora mais cedo, deve-se cortar o “c” com um traço (/), 

e a entrada mais tarde deve-se cortar o “f” com um traço (/). Registrar o motivo no 

campo 11- “Generalidades”. 

h) Atividades como: desfile cívico mostra cultural, festa junina e outros eventos em 

feriados ou finais de semana, que são consideradas como compensações de dias 

letivos devem constar no diário o controle de frequência e anotar a compensação do 

dia letivo no campo de observações. 
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 CAMPO 06: RESUMO DO CONTEÚDO 

 PROGRAMÁTICO E DAS ATIVIDADES 

 DESENVOLVIDAS 

 

 Registrar os assuntos ou temas 

das aulas  ministradas referentes àqueles meses, 

ficando a  critério do professor indicar ou não as 

datas das  aulas.  

 

 

 

 

 

CAMPO 07: AVALIAÇÃO 

 

a) Utilizar conforme os instrumentos de avaliação de 

cada professor, antecedendo as reuniões de Conselho do 

trimestre, conforme calendário da SE, colocar de forma 

simplificada quais atividades foram utilizadas como 

instrumento para verificação de aprendizagem até aquele 

período (ex.: Componente de Português: redação sobre... 

leitura do livro...; Componente de História: trabalho de 

pesquisa sobre... seminário sobre...; Componente de 

Matemática: avaliação escrita sobre..., etc.), registrar a 

nota de cada instrumento avaliativo, por aluno, sendo que 

no final do ano, em dezembro, deve-se fazer a média das notas dos trimestres e 

registrar uma nota final. Notas de 0 a 4 devem ser registradas com caneta de cor 

vermelha. 

 

 Faltas: anotar a soma total das faltas de cada aluno dos meses referentes ao trimestre. 

 

 Ausências Compensadas: Anotar a quantidade de faltas que foram compensadas pelo 

aluno com atividades escritas ou presenciais, sendo o registro feito no campo 11- 

Generalidades e as atividades arquivadas como “processo de compensação de 

ausência” (consultar procedimento padrão oficial deste processo com a direção) ,no 

prontuário do aluno.  
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 Anotar a data em que o aluno recebeu o trabalho de compensação de faltas ou notas e 

solicitar que o pai ou responsável assine o recebimento em formulário próprio criado 

pela escola ou no diário, campo 11. No caso de aluno maior de idade, ele mesmo 

poderá assinar. 

 

 

b) Ao lado dos campos 7, 10 e 11 tem uma filipeta que deve ser 

preenchida ao final de cada trimestre conforme: 

 ANO: Preencher 20___ 

 BIM: desconsiderar bimestre e considerar trimestre. 

 CLASSE: (T: E: S: t:) inutilizar com um traço. 

 COMP. CUR: preencher os quadradinhos com as iniciais 

do nome do componente curricular ministrado: LP; MA; HI; GE.; IN; CI.; 

AR; EF.; LI; outros. 

 

 

 M: refere-se à menção que o aluno tirou no trimestre. No caso da nossa rede de 

ensino, o registro deve ser a nota de 0 a 10. 

 F: refere-se às faltas: somar e preencher com o nº total de faltas no trimestre. 

 AC: refere-se às ausências compensadas: preencher com o nº de faltas que 

foram compensadas pelo aluno, com a realização de “atividades de 

compensação de ausência” no trimestre. (estas atividades devem estar 

registradas no diário, campo 11- generalidades e no caso de serem realizadas 

em casa, precisam ficar arquivadas como processo, conforme orientações 

procedimentais da SE, no prontuário do aluno). 

 R. PROF.: refere-se à rubrica do professor que deve ser feita no rodapé da 

filipeta conforme indicação do campo. 

 Esta filipeta trimestral deve ser destacada do diário e entregue para a direção 

escolar ao final do trimestre, que fará o registro no sistema digital SED e 

arquivará em livro ata na secretaria. 

 No último trimestre deve-se fazer o preenchimento de uma filipeta extra, (vêm 

duas fixadas nos campos 10 e 11- escrito: M. FINAL). Deve- se calcular a média 

das notas trimestrais que definirá uma última nota, a considerada “menção final”. 

 Nos casos de média abaixo de 5,0 os estudantes serão encaminhados para 

Conselho de Classe o qual ratificará ou retificará o resultado final. 

 Destacar a filipeta e entregar à direção para o arquivamento em ata e registro na 

SED. 
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CAMPO 08: NOME DO PROFESSOR 

 

 

 

 Escrever o nome por extenso e assinar. 

 

 

 

CAMPO 09: DIAS LETIVOS 

 

 

 

 

 Anotar em: DEMAIS SÉRIES ENS. FUNDAMENTAL..., o número de aulas nos 

quadradinhos correspondentes: 

 PREVISTAS: somar o número de aulas previstas para os dias letivos do 

trimestre conforme o calendário da SE.  

 DADAS: somar o número de aulas que foram dadas efetivamente naquele 

trimestre.   

 Inutilizar com um traço os quadradinhos referentes a 3ª e 4ª SÉRIES... 

 

 

CAMPO 10: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO RENDIMENTO ESCOLAR: 

 

 Utilizar de forma facultativa, tanto para 

avaliações, como para recuperações, conselhos e outras 

anotações que o professor queira fazer, visando o melhor 

acompanhamento do aluno. 
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CAMPO 11: GENERALIDADES 

 

 Utilizar esse campo para 

anotações de ocorrências, motivos de faltas 

dos alunos, programação, agenda, passeios ou 

atividades extraclasse, observações de alunos, 

conselhos, contatos com pais e qualquer 

informação pertinente ou necessária para 

registro da vida escolar do aluno. 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 12: RESERVADO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA:  

 

 Espaço reservado apenas para 

o componente curricular de Educação Física. 

Deve ser registrado a critério da direção, de 

acordo com o planejamento anual do 

professor e acompanhamento da 

coordenação pedagógica, considerando os 

conteúdos trabalhados e objetivos de ensino- 

aprendizagem. Se não for utilizado fazer um traço na vertical inutilizando o 

espaço. 

 

 

ABREVIAÇÕES 

 

P.O.P. – Procedimento Operacional Padrão. 

SE - Secretaria de Educação 

SED – Secretaria Escolar Digital 
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TIRA-DÚVIDAS 

Encaminhar para Supervisão de Ensino – educacao.supervisao@diadema.sp.gov.br  ou 

diretamente com o Supervisor de Ensino. 

 

 

 

 

CONTROLE DE REVISÕES 

 

VERSÃO DATA 
NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

(registro conciso da alteração) 

v.1 01/03/2020 Primeira emissão 
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