
PCG Prof. Luiz



OBJETIVO:

Como Pensar? Vídeo de Mário Sérgio Cortella que sugere que cada
um de nós pare pelo menos 15 minutos por dia para refletir sobre as
nossas escolhas e o sentido da vida.

Orientação sobre Comunicado Conjunto CGEB-CIMA s/nº, de 16-2-
2018. Avaliação da Aprendizagem em Processo – Décima Oitava
Edição;

 Legislação sobre Diário de Classe;

 Socialização.



Justificativa:

É importante salientar que todas as pautas das ATPCGs
(Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo Geral) realizadas na EE

Professora Luciane do Espirito Santo são discutidas e

estudadas pela equipe gestora durante as reuniões

semanais dos gestores (Alinhamentos) e, não obstante, a

temática abordada vem ao encontro das necessidades da

Unidade Escolar, bem como das demandas apontadas

pela SEE-SP via Diretoria de Ensino Leste 2.



Desenvolvimento:

Leitura da pauta;
Vídeo;
Comunicado Conjunto CGEB/CIMA;
Informações gerais sobre o Diário;
Orientação;
Avisos;
Encerramento.





Comunicado Conjunto CGEB-CIMA s/nº, de 16-2-2018

Avaliação da Aprendizagem em Processo – Décima Oitava Edição -

Avaliação Diagnóstica – fevereiro de 2018

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica em conjunto com a Coordenadoria 

de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, considerando a 

importância de:

 - apoiar as ações diagnósticas em relação ao repertório assimilado pelos alunos, nas 

séries anteriores, seja pelas habilidades selecionadas para a prova objetiva, seja 

pela produção de escrita, seja pelo pensamento lógico matemático;

 - diagnosticar os aspectos de aprendizagem dos alunos coma finalidade de traçar 

um plano de ação para realinhamento do processo de recuperação das 

aprendizagens; e de

 - subsidiar as atividades do planejamento e replanejamento escolar para 

construção do plano de ação inicial e dando continuidade durante o ano letivo;



Comunicam que:
1 - As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo AAP - ocorrerão em 2018 com a

aplicação de avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática a alunos da rede estadual

regular, de todos os anos do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio.

2 - A AAP, em sua edição inicial de 2018, denominada Avaliação Diagnóstica -AD, de caráter

diagnóstico, se constitui em instrumento investigativo da aprendizagem dos alunos, em termos

de suas competências e habilidades, objetivando subsidiar a progressão das aprendizagens

ainda não consolidadas, por meio da elaboração e execução de planos, pelo professor, para o

desenvolvimento do currículo em sala de aula.

3 - A AD, é referenciada pelos conteúdos e habilidades constantes na Matriz de Avaliação

Processual - MAP, em Matemática, elaborada pela CGEB, para todos os anos e séries. Em

Língua Portuguesa, apesar de serem semelhantes às da Matriz de Avaliação Processual, foram

elaboradas para verificar o repertório assimilado pelos alunos nos anos/séries anteriores.

4 - Na presente edição, serão avaliadas habilidades desenvolvidas nas etapas anteriores de

estudo, estruturantes para o prosseguimento dos estudos em Matemática em cada ano/ série

dos Ensinos Fundamental Anos Finais e Médio e em Língua Portuguesa conforme descrito no

item 3.

5 - A 18ª edição da AAP-AD será constituída por provas de Língua Portuguesa e provas de

Matemática para cada um dos anos do Ensino Fundamental e para cada uma das séries do

Ensino Médio.



6 - A unidade escolar organizará a aplicação das provas, e, no caso dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio,

preferencialmente em aulas duplas e que a aplicação seja feita pelo docente da disciplina. Em Língua Portuguesa sugere-se a

aplicação em dois momentos, separando a prova objetiva da produção de escrita.

7 - A aplicação deve ser programada pelas Diretorias e Escolas no período compreendido entre os dias 26 de fevereiro a 07 de

março de 2018.

7.1 - As unidades escolares poderão aplicar as provas, dentro do período acima previsto, tão logo a entrega das mesmas ocorrer

na respectiva Diretoria de Ensino.

8 - O material de aplicação da AD, mencionado no item 5 (provas dos alunos), será entregue impresso para as Diretorias de Ensino,

embalado e devidamente identificado com o nome da escola, disciplina e ano/série.

9 - As provas mencionadas no item 5 do presente comunicado foram impressas a partir de quantitativo que teve como referência a

data base de janeiro de 2018, cuja quantidade foi ajustada a pacotes múltiplos de 25 ou 50, de forma a garantir o atendimento

das respectivas demandas.

10 - Além das provas destinadas às escolas, serão entregues nas Diretorias de Ensino, exemplares para reserva técnica de todas as

provas mencionadas no item 5, dos anos/séries atendidos na respectiva jurisdição para atendimentos específicos da região que se

façam necessários.

11 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, serão

entregues nas Diretorias de Ensino encaminhadas pelo próprio CAPE.

12 - A previsão de entrega das provas impressas desta edição, nas Diretorias de Ensino, está programada para o período de 20 a 28

de fevereiro de 2018.

12.1 - Na ocorrência de problemas com a entrega, enviar e-mail para aap.cima@educacao.sp.gov.br.



13 - Para cada disciplina, ano e série, foi produzido o correspondente material pedagógico, sob o título “Avaliação Diagnóstica - Caderno do Professor”, contendo:

a) Apresentação;

b) Quadro de habilidades utilizadas na elaboração dos itens da prova;

c) Prova do Aluno;

d) Gabarito;

e) Instruções para aplicação e orientações para correção;

f) Grade de correção

g) Recomendações pedagógicas (Matemática); e

h) Referência bibliográfica (Língua Portuguesa).

14 - Os materiais “Prova do Aluno” da 18ª edição, constantes do item 5 e os correspondentes “AD - Caderno do Professor”, mencionados no item 13, serão publicados na

intranet, espaço do servidor, na biblioteca CIMA com o título: AAP 18ª Edição - Avaliação Diagnóstica - Fevereiro 2018, a partir de 19 de fevereiro de 2018.

15 - Os resultados das provas deverão ser inseridos no SARA, da Secretaria Escolar Digital, que estará aberto para esta finalidade no período de 26 de fevereiro a 14 de

março de 2018.

15.1 - Para otimizar a atividade de inserção dos resultados, mencionados no caput, todas as provas dos alunos apresentam na capa a folha de respostas sobre a qual

poderá ser utilizado o aplicativo Leitor Resposta, cujo tutorial de instalação e uso também está disponível no link da intranet, espaço do servidor, biblioteca CIMA, sob o

título: Tutoriais SARA.

16 - Após o encerramento do período programado para digitação dos resultados no SARA, conforme item 15, estes serão incorporados na plataforma Foco Aprendizagem,

permitindo uma visualização dinâmica dos mesmos, facilitando e ampliando o apoio ao trabalho pedagógico com as habilidades avaliadas, por parte dos docentes,

escolas e Diretorias de Ensino.

17 - As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto desta avaliação devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de

Ensino e pelas Escolas, destacando as ações dos Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores Coordenadores e

Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas atribuições.



DIÁRIO DE CLASSE
1. Qual é a legislação que rege esse assunto?

 São as normas contidas no próprio diário e na Resolução SE nº 20, de 17 de fevereiro de 2010. O diário
de classe é um documento, deve ser o registro preciso do que ocorre em sala de aula, lembre-se de
que fica arquivado por cinco anos caso haja dúvida ou pendência na vida escolar do aluno e na
vida funcional do professor.



2. Como deverá proceder o Diretor de Escola em relação aos diários de classe dos docentes?

O Diretor deve ver no diário de classe um documento de importância para a escola. O diretor deverá passar

aos professores as seguintes informações:

a) Devem ser evitadas rasuras nos diários. Quando ocorrerem, as mesmas deverão ser justificadas e assinadas;

OBS: Antes de efetuar qualquer registro nos diários de classe, observar o calendário escolar, horários

afixados na sala dos professores e alterações na listagem de alunos. Em casos de dúvidas consultar a

direção. Observar com atenção todas as orientações, a fim de não usar corretivos, principalmente nos

conceitos atribuídos. Se ocorrer alguma rasura fazer a respectiva observação datando, e, caso houver,

deve ser feito o devido “salvo rasura” por parte do docente.

b) Não é permitido retirar os diários do estabelecimento;

c) Os diários devem ser mantidos ao alcance da Direção e demais autoridades a quem possam interessar (DE,

Corregedoria do Estado, Justiça, etc.);

d) Utilizar a mesma cor de caneta (azul ou preta) até o último bimestre.

e) Os professores devem anotar, nos espaços apropriados, diariamente, a presença ou a ausência de cada

aluno, os conteúdos ministrados, as notas avaliatórias, recuperação contínua, conforme a proposta pedagógica

e o plano de trabalho da escola;

f) Os diários serão recolhidos, ao final de cada bimestre, para verificação e visto e, ao final do ano, para arquivo

na escola.

g) Os diários serão recolhidos, ao final de cada bimestre, para verificação e visto e, ao final do ano,

para arquivo na escola.



INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS DIÁRIOS

QUADRO 1 – CAPA

 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA.

 CURSO (ENSINO MÉDIO) – RELATIVO A NOSSA ESCOLA.

 COMPONENTE CURRICULAR – DISCIPLINA.

 ANO.

 SÉRIE.

 TURMA.

OBSERVAÇÃO: quando o diário for encapado, deverá conter uma etiqueta com os

dados acima citados e o nome do professor.



QUADRO 2

 Registre o nome do componente curricular.

 Observação: o código da disciplina foi abolido

QUADRO 3

 Turno: INTEGRAL.

 Grau: Médio.

 Série: 1ª Série, 2ª Série, 3ª Série.

 Turma: A, B, C...

QUADRO 4

 Registre os nomes dos alunos de forma manuscrita ou fotocópia conforme lista da PRODESP.

 O lançamento ou cancelamento de nomes de alunos será feito após os registros na lista piloto.

Observe na frente do nome do aluno a data de transferência expedida ou recebida. Exemplo: TE,

TR, RECL ou AB (abandono).



QUADRO 5

 Registre as ausências dos alunos. EX: F ou f.

 Registre as presenças. Ex: C.

 Não use (.) para registrar presenças.

 OBSERVAÇÃO: Faça seus registros diariamente para facilitar seu trabalho e para que ao final do bimestre não se incorra em erros e

imprevistos. Os diários de classe deverão estar sempre em ordem e à disposição para visto da Direção/Coordenação/Supervisão.

 O aluno que conste na Secretaria como transferido (dependendo sempre da data da transferência) deverá ter um traço por toda extensão

do campo referente à apuração da frequência. Para o aluno ausente no dia da avaliação, registrar-se-á F. Para o aluno que se recusou a

fazer ou realmente não atingiu o objetivo proposto o lançamento do conceito que condiz com o produto apresentado. Usar como registro

as menções PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO 2018. Tenha certeza do conceito final do aluno antes de registrá-lo. Não se esqueça de que o

conceito deve ser global. Aluno desistente, durante o bimestre em andamento, deverá ter conceitos e total de faltas apresentado. Neste

caso o numero de faltas deve ser diferente do número de aulas dadas. Aluno sem frequência nenhuma terá o registro (f) e total de faltas

que deverá ser igual ao numero de aulas dadas. Inutilizar todos os espaços em branco com traços no diário. Não podem ter rasuras

(corretivo, lápis ou borracha) ou qualquer tipo de colagem.

 Os alunos que forem matriculados no decorrer do ano darão prosseguimento à lista. Preenchimento a mão.

 Identifique, na parte superior do quadro, o ano, bimestre, os meses e os dias letivos.

 OBSERVAÇÃO: ao término de cada mês não deixe nenhuma coluna em branco, os quadrinhos deverão ser usados sequencialmente.

 Na página reservada para registro de frequência, registrar o mês correspondente, colocar somente os dias letivos e atividades suspensas

previstas no calendário. Nos dias letivos que estão compensando as atividades suspensas, deverá constar nas colunas o evento realizado.

 Ponto facultativo, feriado religioso, feriado nacional ou municipal (previstos no calendário), registre apenas no resumo dos conteúdos

(quadro 6) ou nas observações (parte inferior do quadro 5).

 Comemoração cívica e atividade letiva registre frequência para os alunos no campo acima citado. Neste caso, conta-se aula prevista e

dada. Se for durante a semana, registre aula prevista conforme o horário de suas aulas: se forem aos sábados e domingos, registre uma aula

em cada diário.



QUADRO 6

RESUMO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O BIMESTRE

 O professor começará o registro pelo mês, depois o dia e a seguir o conteúdo programático desenvolvido durante as aulas e a

metodologia utilizada.

 O conteúdo deverá ser bem especificado (DETALHADO) não podendo usar palavras únicas como por exemplo: exercícios, revisão,

avaliação, retomada, entre outros. Registrar as situações didáticas vivenciadas, não devendo acumular informações para dias

posteriores, como também, não registrar aulas antecipadamente, uma vez que, o registro é a comprovação de que as aulas foram

ministradas naquela data.

 Registrar diariamente as atividades, não sendo permitido o uso das expressões “IDEM”, “BIS” ou “ver folha anterior”.

 Não pule nenhuma linha.

 Não deixe nada a lápis.

 Faça todos os registros possíveis sobre recuperação contínua. Deve conter os registros claros e precisos das práticas de ensino

voltados para a recuperação contínua do aluno em sala de aula. Ao registrar as atividades, recuperação contínua, revisão,

especificar o assunto desenvolvido. Certifique-se de que as “verificações/avaliações/atividades” estejam registradas exatamente

nos dias em que foram realizadas. Deve conter o registro dos alunos encaminhados à recuperação paralela por defasagem de

aprendizagem e sua saída da recuperação paralela por ter apreendido os conteúdos que permitem a consolidação das

competências e habilidades que determinaram o encaminhamento do aluno à recuperação paralela. Deve conter o registro de

compensações de ausências realizadas nos termos do Regimento Escolar. (veja sugestões na última folha).

 Quando houver aula dupla o professor deverá registrar a data por duas vezes.

 Caso o professor titular da sala falte, registre: falta do professor, nome do professor substituto e o conteúdo programático

desenvolvido. Em caso de licença do professor titular, o professor substituto deverá fazer os registros no período de substituição.

 Registre ao final de cada bimestre os seguintes dizeres: “a recuperação contínua foi realizada sistematicamente no decorrer das

aulas, retomando-se os conteúdos não assimilados sempre que necessário, especialmente para os alunos números....”



QUADRO 7

REGISTRO DE AVALIAÇÕES

Registre qual o instrumento de avaliação o professor está aplicando. Exemplo: prova escrita, trabalho em grupo,

observação, outros.

OBSERVAÇÃO:

Aplique, no mínimo, três instrumentos diversificados de avaliação.

Não registre palavras como comportamento positivo, negativo e outros.

Não deixe colunas em branco.

Não registre nada a lápis.

Registre todos os instrumentos de avaliação usados na recuperação contínua.

Ao término do bimestre, não use os termos: média, média final; use avaliação bimestral ou quando for o caso

avaliação final (5ª nota).

Registre as ausências compensadas a partir do 2º bimestre.

Não registre “ponto positivo”, “ponto negativo” neste espaço; se for necessário, faça um controle à parte.

NF (não fez) não pode ser usado.

O resultado das avaliações durante os bimestres, no final dos bimestres e avaliação final (5º) serão registrados em

escala numérica de notas em números inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). (Resolução SE n. 61/2007)



QUADRO 8

Coloque seu nome e assinatura nos lugares identificados sempre à tinta.

QUADRO 9

Registre o número de aulas dadas e previstas sempre à tinta.

QUADRO 10

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO RENDIMENTO ESCOLAR

 Este quadro é de uso exclusivo do professor; deverá ser utilizado para avaliações, recuperações,

ausências, conselhos de classe, avaliações bimestrais, finais e outras que o professor queira fazer,

visando ao melhor acompanhamento do aluno.



QUADRO 11

GENERALIDADES

Este quadro é de uso exclusivo do professor para que seja utilizado da maneira que lhe aprouver, de modo que

anote a programação, reuniões, problemas detectados com alunos (doenças, indisciplina, etc.), contato com os

pais, resultados de conselhos, comunicados, alunos com frequência irregular, licença-saúde, entre outros.

SUGESTÕES:

Compensação de ausências:

 O aluno_____________compensou (ou não compensou) ausências referentes ao ___bimestre.

Licença-saúde:

O (a) Aluno (a) ____________, n.____, requereu licença-saúde, de ____ dias, de ____ a _______ e submetido a

exercícios domiciliares de acordo com o Decreto Lei n. 1044/69.

Cumpriu (não cumpriu) ______ aulas correspondentes ao período supra citado.

(se cumpriu, registrar o conteúdo desenvolvido e os procedimentos metodológicos utilizados).

Licença-Gestante: 120 dias – Decreto Lei n.1044/69 e Lei n. 6.022/75.

No caso de licença-saúde ou licença-gestante, registrar falta no diário de classe e o total de ausências

compensadas no período.



ORIENTAÇÃO

Professoras e Professores,

 Nosso trabalho tem que estar sempre pautado de acordo com as Premissas do PEI e o

Currículo Oficial do Estado de SP.

 Não permitir que os alunos fiquem sem realizar atividades e procurar sempre ter atividades

extras para aqueles que terminam antes as atividades propostas.

 Professor (a), no dia em que você for faltar, comunicar a DIREÇÃO com antecedência e

deixar o conteúdo para ser trabalho na pasta da sua disciplina na sala dos PCAs. No dia

seguinte, verificar e anotar no diário da sala, o registro do conteúdo e as atividades

desenvolvidas.

 Manter sempre a sala de aula em ordem conforme prevê o Regimento da Escola e tenha

sempre em mãos o plano de aula e a agenda de acordo com o combinado no

planejamento de 2018.

SEM MAIS PARA O MOMENTO



Avisos

Aniversariantes do mês não esqueça de realizar o recadastramento

anual.

Sempre que o Professor for utilizar os recursos físicos, materiais e

tecnológicos da escola, tem que estar previsto no plano de aula

mensal e agendado na coordenação nos ATPCGs.

Entrega da Agenda (23/02/2018) e Guia de Aprendizagem

(28/02/2018).

Comunicar os alunos que os Serviços de Secretaria somente fora do

horário de aula.



Encerramento

 Sugestões de atividades e

formação continuada que devem

ser desenvolvidas nos nossos ATPCGs

podem ser feitas por escrito para a

Equipe Gestora.
SEM MAIS PARA O MOMENTO



Referências

www.intranet.sp.gov.br;

Resoluções CGEB/CIMA;

www.educacao.sp.gov.br;

Caderno do Gestor – PEI 2014/ Volume 01

Mário Sérgio Cortella | Como podemos pensar melhor? -
www.youtube.com/watch?v=VLTZzPCLx24

http://www.intranet.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/

