DIÁRIO DE
CLASSE
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INTRODUÇÃO
O diário de classe é um documento que merece
atenção especial.
Depois de preenchido, o diário é um documento
que comprova a presença de um aluno e mantém
registrado o conteúdo que o professor apresentou
nas suas aulas.

PREENCHIMENTO

IMPORTANTE!!!!

O preenchimento correto deste campo é fundamental.
Aqui é realizada a soma das faltas. Lembrando que as do
Ensino Médio e as do Ensino Técnico são somadas de
formas diferentes umas das outras. Detalhes mais adiante.

Segue o modelo de um Diário de Classe:
(Frente - Parte Superior do Diário)

Informações referentes a turma e disciplina
Atenção na hora do preenchimento, verificando se o diário é o seu!

Relação dos Alunos

Data das aulas previstas!
OBS. Qualquer alteração, informar imediatamente a secretaria

ATENÇÃO, PROFESSORES!
Relação das faltas/aula por aluno.
Importante: Para os alunos presentes, o professor deverá
colocar um ponto ( ) e para o aluno que faltar um ( F )

.

(Frente - Parte Inferior)

Neste campo o professor deverá,
ao término do mês letivo, inserir a
quantidade de aulas previstas
para o mês. Lembrando que a
contagem de aulas do Ensino
Médio é diferente da do Técnico.

Aqui será inserida a quantidade
de aulas dadas no mês.
Lembrando que a contagem de
aulas do Ensino Médio é diferente
da do Técnico.

Se a quantidade de aulas dadas
não atingir a quantidade de aulas
previstas, provavelmente será
necessária a reposição desta aula.
Neste campo será informada a
quantidade de aulas repostas no
período.

(Verso)

No verso do diário ficam registrados os conteúdos
desenvolvidos com a turma. O professor deve ficar
atento aos registros, pois eles devem ser objetivos e
claros além de seguirem o PTD (Plano de Trabalho
Docente).

Observações da coordenação. Os Coordenadores estão
orientados a acompanhar periodicamente todos os Diários de
Classe, marcando qualquer irregularidade encontrada nos
registros.

Nas OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR, deverá ser inserida
qualquer ocorrência com relação ao preenchimento do Diário.
Ex. Caso o professor atribua uma falta para um aluno que, por
algum motivo não respondeu a chamada mas estava
presente, o professor deverá Circular o F que contém o erro e
registrar neste campo a marcação incorreta (informando a
data), para que os Coordenadores e Secretaria contabilizem
as faltas de forma correta.

(Verso Preenchido – Componente Curricular: Matemática)

(Verso Preenchido – Componente Curricular: Aplicativos Informatizados)

Aula Dividida

OBSERVAÇÕES
Dúvidas Frequentes:
 Na hora de contar as aulas previstas, aulas dadas, e faltas,
qual o valor unitário da aula?
Curso

1 aula

Ensino Médio

1

Ensino Técnico

1,25

Curso

2 aulas

Ensino Médio

2

Ensino Técnico (bloco)

2,5

OBSERVAÇÕES
Duvidas Frequentes:
 Se o professor colocar “F” (falta) para o aluno, mas ele
estava presente e, por algum motivo não respondeu a
chamada, como proceder?
 Primeiramente não rasurar!
 Circundar o F que foi colocado e preencher o fato
ocorrido nas “Observações do professor”, no verso do
diário, com a data da ocorrência.

