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3257$5,$1*66('8&07
'LVS}H VREUH RV LQVWUXPHQWRV REULJDWyULRV GH UHJLVWURV DFDGrPLFRV YHUV}HV HOHWU{QLFDV RX QmR H DWULEXLo}HV GR
3URIHVVRU6HFUHWDULD(VFRODU&RRUGHQDGRU3HGDJyJLFR'LUHWRU(VFRODUH$VVHVVRU3HGDJyJLFRGDVHVFRODVGD5HGH
Estadual de Ensino nesse processo, e dá outras providências.
26(&5(7È5,2'((67$'2'(('8&$d2(63257((/$=(5, com fulcro na Constituição do Estado de Mato Grosso, na Lei nº 9.394/96LDB, nas Leis Complementares Estaduais nº 04/90, nº 049/98, nº 50/98, nº 112/02 e nº 206/2004,
Considerando que o Diário de Classe, via SigEduca/GED que constitui instrumento imprescindível para o registro do desenvolvimento das
atividades pedagógicas e do desempenho da vida escolar dos alunos;
Considerando que a agilidade na emissão dos documentos escolares depende das informações contidas nesse instrumento de registro;
&RQVLGHUDQGRDQHFHVVLGDGHGHGLVSRQLELOL]DULQIRUPDo}HVHGXFDFLRQDLVDWXDOL]DGDVSDUDVXEVLGLDUDGH¿QLomRGRVUHFXUVRVSDUDPDQXWHQomR
das unidades escolares, dentre outras ações;
RESOLVE:
Art. 1º 'HWHUPLQDU TXH D HVFULWXUDomR GRV LQVWUXPHQWRV GH UHJLVWURV DFDGrPLFRV VHMD DWULEXLomR REULJDWyULD GR SUR¿VVLRQDO GD HGXFDomR
QR H[HUFtFLR GD IXQomR GRFHQWH QD UHGH HVWDGXDO GH HQVLQR EHP FRPR GH¿QLU DV FRPSHWrQFLDV GD 6HFUHWDULD (VFRODU GR 3URIHVVRU GD &RRUGHQDomR
Pedagógica, Direção e Assessorias Pedagógicas nesse processo.
Art. 2º São instrumentos de registros acadêmicos no diário de classe: o Diário Eletrônico, conteúdos programáticos, lançamentos acadêmicos
SRUWIyOLRDJHQGDREMHWLYRVGHDSUHQGL]DJHPDYDOLDomRXQL¿FDGDQRWDVFRQFHLWRVUHODWyULRV TXHVmRHVWUXWXUDGRVFRPRVFDPSRVSDUDSUHHQFKLPHQWR
obrigatório, e se encontram disponibilizados no SigEduca/GED, no endereço eletrônico: sigeduca.seduc.mt.gov.br, que pode ser acessado de qualquer
computador com acesso à internet.
3DUiJUDIR~QLFR O professor poderá preencher mais de um instrumento de registros, conforme a atribuição de classes/aulas realizada.
Art. 3º Os lançamentos devem ser efetivados diariamente pelo professor, de acordo com o calendário escolar informado no SigEduca/GPE,
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REVHUYDQGRVREUHWXGRDVGDWDVGH¿QLGDVSDUDLQtFLRH¿QDOL]DomRGRSHUtRGROHWLYRGRFXUVR %LPHVWUH6HPHVWUH3HUtRGRÒQLFR 
$UW&RPSHWHj6HFUHWDULD(VFRODU
I  YHUL¿FDU VH D 0DWUL] &XUULFXODU GR FXUVR H RV 3DUkPHWURV GH &ULWpULRV GH$YDOLDomR LQVHULGRV QR 6LJ(GXFD*(5 HVWmR GH DFRUGR FRP RV
GH¿QLGRVSHODSROtWLFDGD6('8&07
II  YHUL¿FDU QR SURFHVVR GH PDWUtFXOD D GRFXPHQWDomR GR DOXQR DWXDOL]DU R VHX FDGDVWUR H KLVWyULFR HVFRODU DQWHV GH UHDOL]DU D PDWUtFXOD
no SigEduca/GED, ressalvando que as situações de duplicidade de cadastros e matrículas comprovadas poderão acarretar em ações de apuração de
responsabilidade;
III  ¿QDOL]DU R SHUtRGR GH PDWUtFXOD QR 6LJ(GXFD*(' QD GDWD GH¿QLGD SDUD LQtFLR GR DQRSHUtRGR OHWLYR 15.02.18), disponibilizando, após
capacitação interna, o acesso dos professores aos instrumentos de registros acadêmicos, sendo que a partir dessa data não será permitido fazer
reordenamento dos alunos;
IVYHUL¿FDUVHDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRVLQVWUXPHQWRVGHUHJLVWURVDFDGrPLFRVHVWmRFRUUHWDVFRPRQRPHVGRVDOXQRVGDGRVGRFXUVR
nome do professor, da disciplina/área de conhecimento, turno e outros;
V-DFRPSDQKDUD&RRUGHQDomR3HGDJyJLFDQDYHUL¿FDomRGRVODQoDPHQWRVHIHWXDGRVSHORVSURIHVVRUHVGRFXPSULPHQWRGRVGLDVOHWLYRVGD
carga horária de cada disciplina/área de conhecimento, dos conteúdos trabalhados e dos resultados das avaliações;
VI - realizar o ajuste de transferência/desvínculo do aluno, no SigEduca/GED, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei Estadual nº 7.338/00);
VII ODQoDUQR6LJ(GXFD*('DVVLWXDo}HVGHDSURYHLWDPHQWRGHHVWXGRVUHFODVVL¿FDomRFODVVL¿FDomRSURJUHVVmRSDUFLDODMXVWHGHGHVLVWrQFLD
abandono, óbito, atestados médicos e outras pertinentes à vida escolar do aluno e ao processo de escrituração escolar;
VIII - assegurar, no encerramento do ano/período letivo, o cumprimento do mínimo de dias letivos cadastrados no calendário escolar e carga
horária das disciplinas e/ou áreas de conhecimento, conforme matriz curricular do curso;
IX - comunicar, quinzenalmente, à coordenação pedagógica e/ou direção sobre os professores que não estão cumprindo com suas atribuições
referentes à escrituração do diário, para as providências cabíveis;
XDVVHJXUDUQR¿QDOGRDQRSHUtRGROHWLYRDLPSUHVVmRGRGLiULRGHFODVVH IROKDGHURVWRHRHVSHOKR SRUWIyOLRHDJHQGDDUTXLYDQGRRVDSyV
assinados pelos professores, coordenador e diretor;
XI - designar um professor em readaptação de função, lotado na coordenação pedagógica da unidade escolar, para assessorar os trabalhos de
orientação e acompanhamento do coordenador pedagógico e secretário escolar, pertinente às atividades de escrituração escolar, tais como:
D
fazer o lançamento resumido de avaliação e frequência, no link: GED>Sigescola >lançamentos acadêmicos>lançar avaliação por aluno,
para aqueles que ingressarem na escola mediante transferência de escola ou de turma, com a situação “cursando”;
E
acompanhar os lançamentos bimestrais/semestrais nos diários de classe, assegurando o cumprimento da carga horária da disciplina ou
área de conhecimento, que não poderá ser inferior à da matriz curricular do curso, cadastrada no SigEduca/GER, e que serviu de parâmetro para a atribuição
de classes/aulas;
F
YHUL¿FDUQRVLQVWUXPHQWRVGHUHJLVWURVDFDGrPLFRVVHRVSURIHVVRUHVUHDOL]DUDPWRGRVRVODQoDPHQWRVHFRQ¿UPDUDPRVPHVPRVQR
6LJ(GXFD*('DQWHVGH¿QDOL]DURDQRSHUtRGROHWLYR
XII - efetuar os lançamentos no instrumento de registro acadêmico pertinente, quando esgotadas as possibilidades do coordenador pedagógico
em realizar essa atribuição,
XIII - QR DWR GD PDWUtFXOD ¿UPDU MXQWR DRV SDLV RX UHVSRQViYHLV XP WHUPR GH FRPSURPLVVR D ¿P GH DVVHJXUDU H ]HODU SHOD IUHTXrQFLD GRV
estudantes menores de idade, e deverá ser arquivado na pasta individual do aluno.
Art. 5º &RPSHWHDR3URIHVVRU
I - efetuar, no diário de classe, os registros diários de frequências dos alunos, conteúdos programáticos, resultados das avaliações, de acordo com
os critérios de avaliação cadastrados no SigEduca/GER, e os dias trabalhados, conforme calendário escolar;
II - disponibilizar avaliações parciais dos alunos (notas, conceitos e/ou relatórios), para atender as situações de solicitação de transferência, no
SUD]RGH¿QLGRSHOD6HFUHWDULD(VFRODUREVHUYDQGRRFXPSULPHQWRGRVGLVSRVLWLYRVGD/HL(VWDGXDOQ
III - assegurar, que ao término do ano/período letivo, a carga horária da disciplina ou área de conhecimento não seja inferior à da matriz curricular
do curso que serviu de parâmetro para a atribuição de classes e/ou aulas;
IV - desempenhar as atribuições e as atividades descritas no Art. 5º, da LC 50/98;
V - manter atualizado os instrumentos de registros acadêmicos dos alunos, conforme a organização do curso e orientação da coordenação
pedagógica, sendo que o professor atribuído:
D
na Sala de Recursos Multifuncionais/Atendimento Educacional Especializado-AEE, preencherá apenas o Portfólio;
E
em disciplina/área de conhecimento, de curso organizado com carga horária/etapa ou por módulos, deverá preencher a Agenda;
F
em turmas do Ensino Fundamental/Ciclo de Formação Humana, além do Diário de Classe, deverá registrar bimestralmente no sistema
6LJ(GXFD*('RVFRQFHLWRVDYDOLDWLYRV$%$EDL[RGR%iVLFR%%iVLFR33UR¿FLHQWH$$YDQoDGR
referentes à aprendizagem dos alunos. E os registros: OAP- Objetivo a ser trabalhado no Ano Posterior, ONT- Objetivo Não Trabalhado, como siglas
XWLOL]DGDVSDUDMXVWL¿FDUTXDQGRGHWHUPLQDGRREMHWLYRGHDSUHQGL]DJHPQmRpIRUWUDEDOKRQRELPHVWUH
G
no Laboratório de Aprendizagem do Ensino Fundamental/Ciclo de Formação Humana, o professor articulador de aprendizagem deverá
preencher seus registros em formulário online, que será disponibilizado pela Coordenadoria de Ensino Fundamental, através de link no site da SEDUC, com
RREMHWLYRGHUHJLVWUDURSHU¿OGHHQWUDGDHVDtGDGRVHVWXGDQWHVTXHDSUHVHQWDUHPGHVD¿RVGHDSUHQGL]DJHP
H
em atividades do Programa Novo Mais Educação/MEC e/ou Projeto Prinart/Seduc, deverá preencher o Relatório de Projetos.
3DUiJUDIR~QLFR. Os lançamentos dos registros acadêmicos deverão ser realizados diariamente pelo professor, e conferidos pelo coordenador
pedagógico semanalmente. Sendo imputada, para cada conferência, uma advertência para o professor que não apresentar esses registros, em casos de
três advertências deverá encaminhar ao CDCE para providências e registros.
Art. 6º+DYHQGRGL¿FXOGDGHVRSHUDFLRQDLVQRSUHHQFKLPHQWRGRVLQVWUXPHQWRVGHUHJLVWURVDFDGrPLFRVRSURIHVVRUGHYHUiVROLFLWDUjFRRUGHQDomR
pedagógica ou a secretaria escolar orientação e/ou providências cabíveis.
3DUiJUDIR~QLFR$R¿QDOGRDQRSHUtRGROHWLYRDSyVDFRQIHUrQFLDGR'LiULRGH&ODVVHSHORFRRUGHQDGRUSHGDJyJLFRRVHFUHWiULRLPSULPLUiHR
coordenador junto com o professor assinarão o diário de classe (folha de rosto e o espelho), portfólio e agenda e entregarão para secretaria escolar arquivar.
Art. 7º &RPSHWHDR&RRUGHQDGRU3HGDJyJLFR
I - acompanhar e zelar pelo cumprimento da Proposta Pedagógica da Escola;
II - Finalizar, para o ano/período letivo, as matrizes curriculares, no SigEduca/GER, dos cursos ofertados pela unidade escolar, em consonância
com a política educacional da SEDUC/MT;
III - orientar e acompanhar o preenchimento dos instrumentos de registros acadêmicos do aluno sob a responsabilidade do professor a partir da
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atribuição, com relação ao lançamento dos conteúdos trabalhados e referendados no planejamento de curso, das frequências e resultado do processo de
avaliação;
IV- estornar os registros inconsistentes lançados pelo professor no diário de classe, para as devidas correções;
V - analisar os registros acadêmicos de diário de classe, fazendo as intervenções necessárias para assegurar a imparcialidade e o respeito à
particularidade no desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem de cada aluno;
VI - realizar trabalho articulado com a Secretaria Escolar, no sentido de assegurar o cumprimento de todos os registros pertinentes à vida
escolar do aluno, tais como: frequência, conteúdo trabalhado, resultado da avaliação, ajuste de desistência, atestados médicos, resultado dos estudos de
progressão parcial,
FODVVL¿FDomRUHFODVVL¿FDomRDSURYHLWDPHQWRGHHVWXGRVFRQIRUPHDRUJDQL]DomRGRFXUVR;
VIIUHDOL]DURVSURFHVVRVGHDYDOLDomRSDUDFODVVL¿FDomRHRXUHFODVVL¿FDomRGRVDOXQRVHVWUXWXUDUDVDWDVLQGLYLGXDLVHHQWUHJDUQDVHFUHWDULD
escolar, observando o período hábil;
VIII - organizar o atendimento dos alunos no status de dependência, preferencialmente no primeiro semestre do ano letivo e efetivar os registros
no SigEduca/GED;
IX - assegurar o cumprimento do Art. 5° desta Portaria, junto à direção da unidade escolar, sob pena de responsabilidade;
X - efetuar os lançamentos no instrumento de registro acadêmico pertinente, quando esgotadas as possibilidades do professor regente realizar
essa atribuição;
XI  ID]HU FXPSULU RV SUD]RV GH¿QLGRV QR FDOHQGiULR HVFRODU6LJ(GXFD*3( SDUD R LQtFLR H WpUPLQR GR DQRSHUtRGR OHWLYR UHFHVVRV H IpULDV
escolares;
XII - coordenar o processo, junto à equipe gestora da unidade escolar (Direção e Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar-CDCE), fazendo
FXPSULU DV DWULEXLo}HV GH FDGD LQVWkQFLD H DGRWDQGR PHGLGDV DGPLQLVWUDWLYDV SDUD RV FDVRV GRV SUR¿VVLRQDLV TXH QmR GHVHPSHQKDUHP QRV SUD]RV
estabelecidos, as atribuições do cargo e/ou função;
XIII - elaborar e manter atualizados os horários de aulas dos professores atribuídos na unidade escolar;
XIVHIHWXDURVUHJLVWURVQD)LFKDGH,GHQWL¿FDomRGR$OXQR,QIUHTXHQWH,QGLVFLSOLQDGR,QIUDWRU),&$,SDUDRVDOXQRVGR(QVLQR)XQGDPHQWDOH
Médio menores de 18 anos, apresentando as medidas adotadas e os resultados obtidos;
XV - comunicar, por e-mail, SMS ou documento físico simples, os pais/responsáveis, dos alunos que faltarem, de acordo com a Lei Estadual N°
10.509/2017.
Art. 8º Compete ao Diretor da unidade escolar coordenar todo o processo, fazendo cumprir as atribuições de cada instância (professor, secretaria
HVFRODUHFRRUGHQDomRSHGDJyJLFD DGRWDQGRMXQWDPHQWHFRPR&'&(PHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDVSDUDRVFDVRVGRVSUR¿VVLRQDLVTXHQmRGHVHPSHQKDUHP
nos prazos estabelecidos, as atribuições do cargo e/ou função.
Art.9º Compete à Assessoria Pedagógica orientar e acompanhar as Equipes Gestoras das unidades escolares, no preenchimento dos instrumentos
de registro acadêmicos, no SigEduca/GED, com o objetivo de assegurar o cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos nesta Portaria e demais
normativas que regem o ano/período letivo.
Art. 10 Em caso de práticas reiteradas de descumprimento das obrigações estabelecidas na presente Portaria, a direção da unidade escolar,
através da Assessoria Pedagógica, deverá documentar o fato, formalizar processo e encaminhar imediatamente à SUGE/SUEB/SUDE - SEDUC-MT, para
que sejam adotadas as medidas disciplinares cabíveis.
Art. 11 1mR UHDOL]DGD D HVFULWXUDomR GR GLiULR GH FODVVH FDEHUi j 68*(68(%68'(  6('8&07 LGHQWL¿FDU RV UHVSRQViYHLV EHP FRPR
assegurar a não atribuição na mesma unidade escolar do professor regente ou da reeleição do coordenador pedagógico, mediante análise da SAGPE, até
que se conclua o processo apuratório.
Art. 12 A escola deverá registrar, no Regimento Escolar, as atribuições dos professores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares, no
exercício de suas funções, no que refere-se à escrituração dos instrumentos de registros acadêmicos dos alunos.
Art. 13 O não cumprimento do disposto nesta Portaria comprometerá o processo de importação das informações para a base do INEP/MEC,
de acordo com o cronograma divulgado, anualmente, no Diário da União, sendo o Diretor Escolar responsabilizado por todas as informações fornecidas.
Art.14 Conforme os artigos 4º, 5º, 7º, 8º e 9° desta Portaria, a Equipe Gestora será responsabilizada por inobservância do inciso III, do Art. 143,
da LC nº 04/1990, bem como a mesma poderá sofrer os efeitos dos Artigos 148 e 149 da referida Lei.
Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, através das Secretarias Adjuntas SAPE/
SAGI/SAGPE.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Cuiabá-MT, 1º de outubro de 2017.
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