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ATENTEM PARA O DIA DO
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE

Depois deste dia os registros ficam
liberados para acesso e não mais
para edição. 

Caso haja necessidade de edição a
solicitação de abertura do SGP
deverá ser feita ao seu/sua
Supervisor/a 



Frequência
A frequência deve
ser realizada
diariamente. 

Porém, antes do
dia do fechamento
do semestre
atentar para: 

Todos os dias
letivos estão
com a chamada
em dia? 

1.

2. As justificativas
de faltas foram
colocadas
corretamente?  



Cartas de Intenções
Obrigatoriedade de
ter feito a escrita
de duas Cartas de
Intenções 

A Carta de
Intenções é
bimestral 

A primeira Carta terá suas
intencionalidades iniciais, mais
gerais e de compromisso com a
qualidade no atendimento às
crianças. 

1.

2. A segunda carta terá alguns
ajustes referentes a intenções
específicas, pois a/o professor já
fez um mapeamento da turma.   



Diário de Bordo Obrigatoriedade da
escrita diária

O Diário de
Bordo é do
professor. 

Verificar se os registros estão em
dia até o último dia letivo antes
do recesso 

1.

ATENÇÃO: O diário de bordo é para o
registro reflexivo da/o professora/or
que, a partir das observações,
interesses, curiosidades e investigação
das crianças, projeta propostas. Não é
uma lista de atividades.   



Devolutiva da/o CP
Obrigatoriedade da
devolutiva do Diário de
Bordo da/o professora/or a
cada 25 dias. 

Devolutivas
de fevereiro
a junho 

1ª devolutiva: até 28 de fevereiro
2ª devolutiva: até 25 de março
3ª devolutiva: até 25 de abril
4ª devolutiva: até 23 de maio
5ª devolutiva: até 30 de junho

SÃO, MINIMAMENTE, 5 DEVOLUTIVAS PARA CADA
PROFESSORA/OR



Registro Individual
da Criança

Obrigatoriedade de,
minimamente, dois registros
mensais de cada criança (um
a cada quinzena)

Caso alguma
criança não
tiver nenhum
registro a cada
quinzena, irá
gerar
pendência. 

Esta obrigatoriedade de observação
quinzenal de cada criança tem por objetivo
contribuir para a elaboração do Relatório
de Acompanhamento das Aprendizagens -
Percurso Individual da Criança



Relatório de Acompanhamento
das Aprendizagens

Tanto o "Percurso Coletivo da Turma", como o
"Percurso Individual da Criança" com as
devidas fotos, DEVEM ser finalizados até o
último dia letivo antes do recesso. 
Após esta data, o RAA ficará disponível
apenas para acesso. Não mais para edição. 



Procedimentos para
geração dos RAA em PDF
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Como gerar o relatório



Abertura para
perguntas



NTIC - DIPED EI

https://dipedmp.wixsite.com/meusite/novo-sgp-ei


