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• Legislação; 

• Registro dos professores; 

• Playlist; 

• Coordenação pedagógica; 

• Relatório de Acompanhamento de Aprendizagens; 

• Calendário; 

• Procedimentos cadastro de Erro de Sistema. 



PORTARIA Nº 1.224, DE 10/02/2014 – Institui o sistema de gestão pedagógica SGP no âmbito da 

rede municipal de ensino de São Paulo e dá outras providências; 

 

LEI Nº 14.660 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007 

CAPÍTULO IX - Dos deveres e dos direitos dos profissionais da educação 

 

DECRETO Nº 54.453 - Fixa as atribuições dos profissionais de educação que integram as equipes 

escolares das unidades educacionais da rede municipal de ensino.   

 



O professor que tem a turma atribuída no EOL deve fazer o registro no SGP, mesmo que esteja em trabalho 

remoto e, o professor que estiver no presencial deve enviar as propostas que ocorrem no presencial, para 

que o professor que está em trabalho remoto possa fazer o registro no SGP. 

Diário de bordo 
O professor que divide a regência da turma com outro professor, fará as anotações do dia no diário de bordo 

(marcando suas intenções) e o professor da continuidade também fará os registros equivalente ao seu horário, 

complementando as anotações do primeiro professor. 

Frequência 
Em relação à frequência o primeiro professor faz o registro da frequência, e o professor da continuidade, só altera a 

frequência se houver necessidade, justificando o motivo da alteração. Por exemplo: Criança que saiu mais cedo, ou entrou 

mais tarde; acidente com a criança. Portanto, este campo é editável para os dois professores. 

















https://www.youtube.com/playlist?list=PLayj3awkL-

ohz2gwIKRVkjfdSzMa7GUz3  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLayj3awkL-ohz2gwIKRVkjfdSzMa7GUz3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLayj3awkL-ohz2gwIKRVkjfdSzMa7GUz3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLayj3awkL-ohz2gwIKRVkjfdSzMa7GUz3
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Na Educação Infantil, uma 

vez que cada professor 

oferece apenas uma aula 

por componente, precisará 

se preocupar em validar as 

informações ou alterar a 

marcação da aula se for um 

registro diferente daquele 

pré-definido. Vide exemplo 

ao lado.  



Ainda sobre a orientação 

geral para todas as 

modalidades, 

reforçamos aqui o 

recurso já existente de 

“Alterar”, onde o 

professor poderá alterar 

os registros de 

frequência já realizados.  



O professor pode ainda “Marcar 

todas as aulas” como C, F ou R, o 

que permitirá a seleção de todos os 

estudantes que irão receber o 

mesmo tipo de registro.  

Ponto de atenção: o professor não é 

obrigado a pré-definir uma opção de 

registro. Ele pode selecionar em 

cada tela (ou seja, cada aula) a 

condição de cada estudante 

(Compareceu, Faltou, ou 

atendimento Remoto). Essas 

alternativas são para facilitar o 

registro do professor e por isso 

opcionais.  



Como editar diário de bordo  









• Haverá no SGP no componente “Relatório” e o componente  

 “Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens”.  

 

No Campo: Percurso da Turma  

Há o registro único do relatório coletivo e este será gerado para TODAS os 

bebês e crianças.  

 

No Campo: Percurso individual da Criança  

Os registros feitos no campo “Registro Individual” serão migrados para este 

Relatório, não havendo necessidade de duas escritas.  

 

 Caso haja necessidade de uma cópia para entregar às famílias / 

responsáveis. Os registros poderão ser impressos. 

 



Em diálogo com SME e, atendendo às novas funcionalidades e telas do SGP, 

encaminhamos o comunicado: 

 

Orientamos às Coordenadoras(es) Pedagógicas(os) e professoras(es) da 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) a aguardarem a liberação do 

preenchimento do “Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens – 

Percurso Individual da Criança” no SGP, pois o mesmo está passando por 

ajustes e as informações contidas neste campo podem ser perdidas. 

 

Os outros campos, tais como “Diário de Bordo, “Registro Individual” e 

“Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens – Percurso Coletivo da 

Turma”, continuam funcionando normalmente e podem ser preenchidos 

conforme a rotina estabelecida por cada Unidade Educacional. 

 

Comunicaremos a todos quando o “Relatório de Acompanhamento das 

aprendizagens – Percurso Individual da Criança” estiver liberado. 





INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 24, DE 23 DE JUNHO DE 2021 





Considerando a IN em muitos casos proceder a criação de eventos no calendário do SGP:  

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

Selecionar Tipo de Evento 





 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. 



Cristiane Nascimento 
Ivo Carvalho 


