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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  PPAARRAA    

EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  ––  2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS   

 

As unidades escolares, cujas turmas ofertam Educação Integral, em conformidade com o Parecer nº 208/2017- 

CEDF, deverão utilizar a versão impressa do Diário de Classe unificado, sendo um diário por turma.  

A frequência é obrigatória considerando que o dia letivo é composto por 10 horas, cabendo o registro de UMA 

FREQUÊNCIA POR DIA. Casos omissos deverão ser objeto de consulta. 

 

1. Capa 

Preencher os campos (sem rasuras):  

Ano Letivo - Coordenação Regional de Ensino - Unidade Escolar – Etapa/Modalidade (Ensino 

Fundamental/2º Ciclo) – Regime (Anual) – Organização (1º bloco (BIA) ou 2º Bloco) - Turno (Turno Integral 

- caso o atendimento seja de tempo integral) – Ano –Turma (identificação da turma). 

 

2. Avaliação Diagnóstica 

Realizada em dois momentos. O primeiro deverá ser registrado nas primeiras semanas do 1° semestre e o 

segundo nas últimas semanas do 2° semestre. Isso posto, o professor deverá identificar, se inicial ou final. 

A avaliação diagnóstica da turma visa a identificação e análise do processo de aprendizagem dos estudantes 

com a finalidade de encaminhar intervenções didáticas e pedagógicas adequadas.  

 

3. Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas 

 Data: Registrar o dia e o mês das aulas ministradas na turma.  

 Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas: Registrar diariamente os conteúdos e ações didático-

pedagógicas realizadas, em conformidade com o Currículo em Movimento da Educação Básica, desta 

Secretaria e o Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

4. Estratégias/Intervenções Didático-Pedagógicas 

As Estratégias/Intervenções Didático-pedagógicas realizadas nas turmas do 2º Ciclo, deverão ser realizadas de 

acordo com as necessidades da turma e/ou do estudante, atendendo à normatização vigente no que concerne à 

Recuperação Contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB 9394/96, art. 13: 

 O registro do Reagrupamento Intraclasse (RINTRA) deverá conter detalhadamente as estratégias e 

atividades desenvolvidas em cada grupo, assim como a data de realização e o nome/número dos 

estudantes participantes. 

 O registro do Reagrupamento Interclasse (RINTER) deverá conter as intervenções didático-pedagógicas 

desenvolvidas detalhadamente, o ano e o nome/número dos estudantes. Esta estratégia deverá ser 
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registrada tanto no Diário de Classe do professor que recebe quanto no do professor que encaminha os 

estudantes. 

 O registro do Projeto Interventivo (PI) deverá conter a data, as atividades desenvolvidas e o 

nome/número dos estudantes que participaram.  

Quanto à Vivência (VV), registrar o nome do estudante que realiza a vivência para o Bloco subsequente, 

conforme orientações das Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as 

Aprendizagens. O procedimento deve ser registrado tanto no Diário de Classe do professor que recebe 

quanto no do professor que encaminha. 

 

5. Avaliação 

Não deverá ser preenchida no Diário de Classe. 

Utilizar o instrumento Registro de Avaliação (RAv), como forma de Registro de Avaliação. 

 

6. Informações complementares:  

Observar o contido nas Orientações Gerais de Preenchimento do Diário de Classe. O(A) professor(a) regente 

deverá registrar a oferta do Projeto Educação com Movimento, quando for o caso, identificando os dias e 

horários do referido atendimento, além de eventuais ausências dos estudantes durante o dia letivo. 

 

7. Resumo Final 

Preencher apenas as colunas A, C, F e I, observando: 

 O Campo “Resultado Final” (coluna F) deve ser preenchido apenas ao final do 4º Bimestre, marcando:  

 (CS) Cursando Temporalidade para todos os estudantes beneficiados com a “Adequação Curricular 

na Temporalidade”.  

 (AP) Aprovado, para os estudantes do 2.º Ciclo (3º e 5º anos) que não excederam aos 25% de faltas 

permitidas.  

 (RP) Reprovado para os estudantes do 2.º Ciclo (3º e 5º anos) que excederam aos 25% (vinte e cinco 

por cento) de faltas permitidas, nos termos do Regimento Escolar, bem como para aqueles estudantes 

que não evidenciaram o alcance das aprendizagens.  

 (PC) Progressão Continuada para todos os estudantes do 2.º Ciclo (1º, 2º e 4º anos) 

 (ABA) Abandono nos termos do Regimento Escolar. 

 Preencher a coluna I, referente à indicação do ano/bloco para a enturmação do ano letivo seguinte. 

Explicando melhor: 
 
 

 
 

Legenda:  

 “Progressão Continuada passível de reprovação, somente, se o estudante exceder aos 25% de faltas permitidos. 

 Passível de reprovação por faltas E “baixo rendimento” (não evidenciaram o alcance das aprendizagens). 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º CICLO 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 5.º ano 

1.º Bloco = BIA 2.º Bloco  


