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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE
CALENDÁRIO

O calendário SME já vem cadastrado automaticamente;
Caso algum dia se torne NÃO LETIVO (ex. emenda de
feriado) a rotina efetua a exclusão da aula; 
Caso a aula já possua frequência registrada, a rotina NÃO
efetua a exclusão; 
Caso tenha apenas o Diário de Bordo registrado e não a
frequência, a aula será excluída. 
Reposições aos sábados ou dias não letivos: dependem do
registro do evento. 



Professor CJ

O professor sem regência da Educação Infantil NÃO
CADASTRA AULAS. 
Educação Infantil é diferente do Ensino Fundamental. 

O professor CJ faz a chamada e registra no Diário de
Bordo. Automativamente, seu nome ficará no registro. 



Diário de Bordo não é lista de atividades. 

O Diário de Bordo é o registro diário do que acontece em um dia de trabalho do professor com os bebês e
crianças pequenas. 
No início do processo de escrita do Diário de Bordo o gênero textual que predomina é a descrição, pois o
professor ainda está conhecendo a turma e aprendendo a se comunicar com os bebês e crianças. Então, ele
descreve o seu dia. 
Conforme o tempo vai passando a escrita descritiva vai se modificando, com o professor incluindo as falas das
crianças. 
Colocar a fala das crianças no Diário de Bordo gradativamente vai dando indícios da curiosidade, investigações e
pesquisas das crianças, indicando possíveis projetos de trabalho aos docentes. 
Em diálogo com as devolutivas do Coordenador Pedagógico, o Diário de Bordo começa a ser um instrumento
reflexivo da ação docente, fazendo com que interprete o que está acontecendo no cotidiano, num processo de
ação - reflexão - ação. E neste percurso o professor relança ou materializa a progetazzione, isto é, dá os
encaminhamentos necessários para que a curiosidade, pesquisa e investigação infantil se tornem aprendizagens
significativas através da mediação docente. 



Atividades diárias: construção da rotina, calendário, contagem das crianças, lanche e almoço, essas vivencias tem o objetivo de organizar o dia e
proporcionar as crianças segurança, conforto e organização espaço-temporal.
Acolhida com pequeno engenheiro para que as crianças tenham contato com diversos tipos e gêneros de leitura.
Confecção do calendário coletivo com a turma para que as crianças possam acompanhar a mudança dos dias se organizar diante dos dias de vir a escola
e os de ficar em casa.
Brincadeira na área externa, (Mesas de azulejo) – Brincadeiras livres e na casinha com brinquedos construídos para observar a interação e a relação
entre as crianças nesse momento.

 Durante o acolhimento as crianças usaram o Pequeno Engenheiro, com esse brinquedo, elas começaram a construir diversas casas, castelos e algumas
crianças se juntaram e observei que as crianças colocavam as peças em volta da mesa, quando questionei o que faziam Augusto disse:
 “- Estamos construindo uma parede para proteger a escola!”
 As crianças observaram que havia um novo calendário na lousa e o velho ainda estava no seu lugar.
 Heitor Max disse:
 “- Esse calendário acabou?”
 Expliquei que sim, e que assim que todos os amigos entrassem faríamos o novo calendário.
 Laura veio até a minha mesa e disse:
 “- Esse calendário é o meu sabia?”
 Fiz que não estava entendendo e ela disse:
 “- É meu aniversário né!”
 Montamos o calendário, onde marcamos a reunião de pais e o dia da família, nessa hora, Luan disse:
 “- Prô o Dia da Família é quando alguém de casa vem brincar com a gente né?”
 Expliquei que sim, que poderia ser qualquer pessoa da família, que pudesse estar acompanhando e que dessa vez mostraríamos o projeto horta para
eles.
 No espaço das mesinhas as crianças se dividiram em diversas brincadeiras, algumas usaram as ferramentas para “reformar a casinha”, outros brincaram
com uma bolinha de futebol, outras escolheram brincar de casinha e comidinha usando as bonecas.
 Anthony encontrou em uma árvore uma linha amarrada, observei que ele pegou a linha e começou a “empinar”, Yara também se interessou e quis
fazer como ele, então pegamos mais barbantes e colocamos nas outras árvores, e outras crianças pudessem empinar a pipa.
 Augusto se cansou de consertar a casinha e perguntou:
 “- Pro posso usar esse giz que eu achei!”
 Eu disse que sim, então ele começou a desenhar e a escrever algumas letras, quando o esse giz acabou ele me pediu mais e então continuou a
desenhar e a nomear e quando ele me pegava prestando atenção em outras crianças ele falava:
 “- Pro olha aqui!”

Na sequência estão fotos e pequenos vídeos

 Diante da observação sobre as construções das crianças, será que pensarem numa
planta da Unidade utilizando o Engenheiro seria uma possibilidade de pesquisa,
investigação e aprendizagens? Como a professora poderia lançar esta proposta? 

Possibilidades de intervenção: 

1.

2. Em relação a organização do calendário: se uma criança levantou que o mês era do
seu aniversário, esta data também poderia ser marcada no calendário? Que outras
perguntas poderiam ser feitas para a criança para estabelecer um vínculo afetivo entre
adulto e criança proporcionando momentos ricos em que ambos compartilhassem com
a turma as suas histórias ou o que sabiam sobre o próprio nascimento ou origem do
nome? 

3. Seria um excelente momento para a professora dialogar com as crianças sobre as
diferentes propostas que eles gostariam de realizar junto com as famílias, não é? 

4. Em relação à pipa, seria um momento interessante para que a professora pudesse
lançar uma pesquisa sobre a capucheta? 

5. Em relação à criança que queria atenção mais individualizada: como a professora
poderia refletir sobre o seu papel enquanto docente que exerce uma observação mais
coletiva, porém em muitos momentos, trabalha com uma escuta atenta mais
individualizada? 

O percurso de escrita da professora está incrível. Há boas descrições, a narrativa das
crianças e algumas explicações dadas pela professora para as crianças. 
o próximo passo? Como a professora pode encadear propostas de trabalho com as
crianças a partir destas escritas? 



Colocaremos aqui alguns trechos do livro "Diário de Bordo: instrumento
de transformação de professores e gestores da Educação Básica"

(páginas: 38-42 e 100-105)  para que os professores possam visualizar
uma escrita reflexiva progressiva. 















Diretor de Escola, Assistente de Diretor e Coordenador Pedagógico tem acesso
a EDIÇÃO de TODOS os registros, inclusive aos Relatórios de
Acompanhamento das Aprendizagens.
A gestão pode acompanhar os registros por meio do relatório disponível.
A devolutiva do Coordenador Pedagógico é uma das formas de
acompanhamento da prática educativa. Quando o Coordenador Pedagógico dá
uma devolutiva ativa a notificação para o professor. Ao dar a devolutiva, o CP
seleciona o período e dá a devolutiva que é REPLICADA em todos os dias. 
Se a Unidade Educacional está sem Coordenador Pedagógico a pendência das
devolutivas são geradas para o AD e, se houver ausência do CP e AD, gera
pendência ao Diretor de Escola. 

Ações de Acompanhamento

Todas as notificações e
pendências precisam ser

resolvidas até o
encerramento do ano letivo



A frequência é DIÁRIA. Um compromisso do professor. Na ausência da frequência do dia é
gerado PENDÊNCIA. 

A porcentagem mínima é de 60% de frequência na Educação Infantil, porém, no sistema, não
fera retenção. É dever do professor estabelecer uma rotina de BUSCA ATIVA das crianças
faltosas. Escrevam no campo "JUSTIFICATIVA" o porquê da ausência do bebê e/ou criança.
Lembrem-se que em casos de abuso físico, psicológico e emocional o juiz solicita os dados de
frequência às escolas. 

Em relação ao campo "Justificativa da ausência" todos os professores e gestores possuem
acesso, mas este dado não migra para nenhum lugar. 

Em relação à pré-definição: esta não elimina a necessidade de SALVAR a frequência. 

A TELA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA tem possibilidade de impressão. O
cálculo da frequência da criança é realizada bimestralmente. 

Frequência

Justificativa

Ivo, eu não consegui achar o "salvar" pra mim não está
aparecendo



Caminhos do sistema: 

Relatórios>Gestão>Acompanhamento dos Registros:

Apresenta quantas frequências estão pendentes e qual a data do último registro feito 
pelo professor; 



Relatórios>Frequência>Frequência: 

Apresenta os dados sintéticos consolidados através da porcentagem de frequência por mês. 

Relatório de frequência



Registro Individual

Cada criança precisa ter minimamente um registro a cada quinze dias. Se algumas crianças
não tiverem este registro, gera pendência. 

Alguns professores estão elaborando os registros individuais como pequenos registros para
os Relatórios de Acompanhamento das Aprendizagens - Percurso Individual da Criança.
Desta forma, quando estes registros migram para o Relatório, este só precisará de alguns
ajustes. Lembrem-se de que este só recebe 3 fotos. 



Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens

Imagens: 

Percurso Coletivo: 2 imagens
Percurso Individual: 3 imagens

É obrigatória a edição do Relatório quando migram os Registros Individuais. 

O Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens só será impresso se houver AUDITORIA no percurso coletivo
e individual. 

O RAA é gerado em HTML e, ao ser enviado para a impressora é transformado em PDF. 

NÃO É NECESSÁRIO colocar um cabeçalho no relatório com o nome da escola, da criança e professoras, o
próprio sistema fará isso automaticamente. 

No SGP não há campo de assinatura para o RAA. 



Ocorrências

No campo de ocorrências NÃO DEVEM SER COLOCADOS os registros relacionados ao NAAPA, pois este 
campo NÃO segue os protocolos de SIGILO. 

As ocorrências saem impressas no RAA. 



Para o administrador do SGP da Unidade, no que se refere a reposição das aulas 
devido aos jogos da Copa, proceder com a criação de eventos no calendário: 

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

Criar evento



No sábado letivo os professores que excluíram aula, deverão cadastrar a aula de reposição

Cadastrar a aula



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL

Agradecemos a parceria


