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Senha inicial padrão: Sgp+4 últimos dígitos RF 
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O(a) diretor(a) em seu perfil terá acesso ao reinício de senha. 

Não obteve sucesso: ABRIR CHAMADO 4000-1763 

A senha padrão será: Sgp + 4 últimos dígitos do RF 



Para o administrador do SGP da Unidade a etapa inicial é a  
criação de eventos no calendário:  

Torna-se necessário o preenchimento das janelas de seleção para as definições 
pretendidas: 

Selecionar Tipo de Evento 



 

 Quando se tornar necessária a inclusão do(a) 

docente(a) para lançamento dos registros aos 

estudantes. 



 

Ocorrência - Registro de ocorrências de acidentes, 

machucados, desavenças ou de acontecimentos que podem 

requerer alguma apuração da equipe gestora ou família. 



 Conforme escuta da Rede, a partir do ano de 2022 foi 
individualizado a devolutiva do Coordenador Pedagógico 
para o Professor de Ed. Infantil que escreveu o diário de 
bordo, objetivando focar nas potências e fragilidades 
específicas do educador da turma, facilitando o diálogo a 
partir do registro reflexivo.  



Acessar o menu  
Diário de Classe 

Devolutivas 



• Selecionar uma turma da modalidade infantil no filtro 
principal 

• Clicar no botão Nova. 



1. Selecionar a Jornada do Professor (4h ou 2h) 
2. Selecionar o período de data início e data fim. 
3. Escrever a devolutiva e clicar no botão Salvar 

 

1 

2 

3 



Neste momento o professor receberá uma notificação 
com a devolutiva 



Acessar o menu 

• Gestão 
• Documentos; 

• Planos de trabalho. 

• Perfil Professor não tem acesso à essa tela. 



Campo: Classificação 
Selecionar a opção desejada 

• Clique ou arraste para fazer o upload do arquivo e após clique no botão Cadastrar. 
• O documento precisa estar em formato PDF. 

Selecione a opção: 
Documentos 





1 

2 
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 Carta de intenções - sinalização de projetos didáticos, 

experiências, atividades e brincadeiras que o(a) professor(a) quer 

proporcionar para os bebês e as crianças ao longo do ano, a fim de 

que eles possam se desenvolver e avançar em suas aprendizagens.   

Qual será se foco de trabalho?  



Acessar o menu  
• Diário de Classe 

• Diário de Bordo (Intencionalidade docente) 
Ou acessar diretamente no centro da página inicial.  



Selecionar uma turma da modalidade infantil no filtro principal 

Clicar no botão novo 



Em 2022, o Diário de Bordo do Professor terá apenas um campo para Planejamento: Planejamento 

reflexivo a partir das escutas.  

Materializando a Orientação Normativa Registros da Educação Infantil que diz: “O Diário de Bordo 

poderá desencadear um processo reflexivo docente. Para que ocorra tal processo, é condição existir 

principalmente no início, a mediação da/o Coordenadora/o Pedagógica/o, reconhecendo-se que o 

aprimoramento do saber-fazer docente se dá na interlocução com a coordenação e seus pares. Com o 

tempo, as narrativas vão assumindo um viés mais reflexivo, contemplando o desenvolvimento de 

projetos, percursos, propostas e detalhes sobre fatos, processos, locais e datas das investigações, 

questionamentos, descobertas, indagações, dificuldades e facilidades, dúvidas, surpresas e conquistas, 

de bebês, crianças e professoras/es.” (página 42). 



Faça o registro individualizado do seu Diário de Bordo e clique no botão Salvar. 



1 

2 

3 

4 

1 – Frequência; 

2 – Selecionar data; 

3 – Todos os matriculados estão com presença, o(a) professor(a),  

      que tem alternar para F caso o estudante esteja ausente. 



Para Educação Infantil estão disponíveis as colunas de “Frequência” e “Diário de bordo”  

 Ao selecionar um dos atalhos disponíveis o usuário é direcionado para a tela de 
operações na aba relacionada ao atalho, porém é possível trocar de aba e realizar outros 
registros sem a necessidade de voltar a tela inicial. Em cada coluna será sinalizado se existe 
alguma pendência ou se os registros estão em dia.  



Acessar o menu  

Gestão 

• Atribuição de CJ 



• Clicar no botão Novo  



• Selecionar a turma que será feita a atribuição. 
• Selecionar a Jornada do professor que o CJ irá substituir. 

Mover o botão para o lado, na cor azul significa que está 
ativo e o CJ irá substituir aquela jornada. 

• Clicar no botão Salvar. 

1° 

2° 



• Após salvar a atribuição, é exibido o registro 
salvo na tela de listagem. 



• No canto superior direito, selecionar o perfil 
CJ 



• Registro em Diário de Bordo pelo Professor CJ é 
identificado conforme imagem. 

• O cadastro do Diário de Bordo pelo CJ é feito da 
mesma forma que pelo professor de Ed. Infantil 
Titular.  



IMPORTANTE 

• Os professores CJ não precisarão “criar aula”. A 
substituição e registro será na aula já existente 
do professor regente.  

• No calendário, o botão “criar aula” estará 
desativado para a Educação Infantil.  

• Ao registrar no campo “Diário de Bordo” ficará 
registrado o nome e o RF do educador 
substituto, validando e valorizando a escrita 
deste profissional, conforme a escuta da Rede.   
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Registro Individual das observações e da escuta das falas 

e narrativas infantis dos bebês e crianças pelo docente, a 

ser realizado periodicamente. 

O registro individual deve ser feito criteriosamente pois irá 

alimentar o Relatório de Acompanhamento das 

Aprendizagens automaticamente.  

 



• Link processo RAA 

https://06aec9f3-db9f-42cd-add3-b13b6e794385.filesusr.com/ugd/4f88d7_f3cca8f00bd94619ab6bc12fe96c75d1.pdf


● Tela de Ocorrências; 

● Impressão do Registro Individual da criança; 

● Relatório  do Acompanhamento  da Aprendizagem (Dados Gerais, Digitação, 

Observações, Foto da Criança, Dieta Especial e Impressão); 

● Consulta de Frequência com detalhamento de ausências e justificativas; 

● Impressão de Frequência; 

● Relatório de Devolutivas; 

● Pendências/Notificações de ausência de diário de bordo e frequência; 

● Painéis de controle / Dashboards (Informações escolares, Frequência, Diário de 

Bordo, Registros Individuais, Devolutivas, AEE e Relatório  do Acompanhamento  da 

Aprendizagem). 



 Para encaminhamento do e-mail relatando 

problema do sistema é necessário ao Administrador tentar 

orientar primeiramente o professor, verificando os passos 

executados por esse nos procedimentos de Registro, conferir a 

situação do servidor no EOL, visto que o acesso as turmas 

depende da atribuição em EOL do regente. 

 Apenas se comprovando que realmente se trata de 

Erro do sistema para cadastrarmos a situação junto a equipe 

técnica, é necessário enviar pelo e-mail oficial da Unidade: 

 

Nome completo do professor; 

RF; 

Turma; 

Disciplina; 

Print das telas de Erro do SGP e dependendo do caso print do 

EOL. 
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