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BEM VINDO AO DIÁRIO DE CLASSE ON-LINE! 

O processo de inovação tecnológica na Rede Municipal de Ensino do Recife, que 
começou em 2013, conta agora com mais uma novidade: o Diário de Classe On-line. 
Junto com a matrícula On-line, este sistema visa aprimorar a educação de nosso 
município na era imprescindível da tecnologia da informação. 

O registro das atividades diárias vividas pelos estudantes e pelos educadores através do 
diário de classe é uma prática usual que viabiliza o acompanhamento do processo de 
construção da aprendizagem. Com isto, é possível realizar uma análise crítica dos 
diversos componentes, que juntos formarão um retrato da vida escolar de cada 
estudante, componente fundamental da avaliação, que leva à reconstrução 
constante da prática. 

Com o Diário de Classe On-line o registro e a visualização destes dados tornaram-se 
muito mais acessíveis e práticos, trazendo impacto direto na organização do tempo 
pedagógico. Para os professores o início do uso do Diário de Classe On-line trará a 
vantagem de facilitar o registro, pois muitos dos campos terão seu preenchimento 
minimizado através de recursos antes não possíveis em papel. 

É importante lembrar que as mudanças vistas aqui refletem a nova Política de Ensino da 
Rede Municipal do Recife que independem da base adotada para o Diário (impresso 
ou On-line).  

É a tecnologia da informação presente na Rede Municipal de Ensino do Recife, 
facilitando processos, encurtando distâncias e rompendo obstáculos através de 
sistemas, que possibilitam consulta a informações em tempo real, armazenamento e 
acesso transparente, de uma forma muito mais dinâmica e direta às informações da 
vida escolar dos nossos estudantes. 

 

1. ACESSO AO DIÁRIO DE CLASSE ON-LINE  

O Diário de Classe On-line é acessado através do endereço 
www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse. Na primeira página está disponível o acesso ao 
Diário de Classe através de login e senha.  
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Professores, dirigentes de unidades e gestores da educação já se encontram 
previamente cadastrados no Diário de Classe On-line de acordo com suas atribuições. 
Professores são associados às suas turmas pelo gestor da unidade através do sistema 
SEMEWEB. Para aqueles com mais de uma matrícula ou que lecionem em mais de uma 
turma o acesso a todos os seus diários é realizado a partir de um único acesso ao sistema. 
Para os gestores, a associação com a unidade de ensino é feita previamente de acordo 
com a unidade ao qual estão vinculados.  

A entrada no sistema Diário de Classe On-line é definida de acordo com os papéis 
exercidos por cada um, possibilitando o acesso das diversas instâncias envolvidas no 
cotidiano escolar, cada uma com sua particularidade de registro ou visualização. São 
quatro perfis de acesso diferentes que garantem a integridade dos dados registrados 
ao mesmo tempo em que encurtam a distância entre a Secretaria de Educação do 
Recife, suas unidades de ensino e o público alvo de toda ação pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino do Recife: os estudantes.  

 
 

2. PERFIS DE USUÁRIOS 

O sistema Diário de Classe On-line possui quatro perfis de acesso, cada um com formas 
de visualização ou registro específicas para os diferentes papéis exercidos por cada um 
na educação do Recife: Professor, Unidade de Ensino, Gestão da Educação e 
Administrador. 

 PROFESSOR 

O principal perfil do Diário de Classe On-line é o do Professor, por ser este o único que 
realiza registros em todos os campos da vida escolar do estudante disponibilizados no 
sistema. O Professor, assim como nos outros perfis, pode ainda acessar os campos de 
consulta do Diário a qualquer hora e em qualquer lugar em que esteja conectado com 
internet.  

 UNIDADE DE ENSINO 

Os usuários deste perfil (Dirigente e Vice-Dirigente Escolar ou Coordenador Pedagógico) 
podem visualizar os campos preenchidos e finalizados pelos professores de sua Unidade, 
realizar a alocação de professores substitutos por um determinado período no lugar de 
um professor titular, além de fazer alterações no quadro de horários de sua unidade de 
ensino e realizar consultas à vida escolar do estudante. 

 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

A equipe técnica pedagógica, secretários e gestores da Secretaria de Educação do 
Recife podem fazer consultas aos diversos campos do Diário de Classe On-line de 
qualquer Unidade, RPA, bairro, modalidade ou turma da Rede Municipal de Ensino do 
Recife, eliminando a necessidade de deslocamentos e visitas às unidades para 
consultas aos diários dos professores. Tem acesso ainda a relatórios de frequência e 
rendimento escolar, embora não realize registros ou alterações no conteúdo dos Diários. 
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 ADMINISTRADOR 

O perfil administrador é responsável pela organização da estrutura e de conteúdos 
exibidos no Diário de Classe On-line, gerenciando e realizando sua manutenção. Os 
usuários Administradores tem perfil técnico para realizar o controle do sistema e da 
gestão gerando novos diários, controlando permissões de acesso e corrigindo possíveis 
erros no sistema. 

 

3. PRIMEIRO ACESSO   

O primeiro passo para acessar o Diário de Classe On-line é acessar o endereço 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse. Já com a página de login aberta, digite o 
seu CPF no campo indicado e clique em “Esqueceu sua senha? Clique aqui” para 
receber em seu e-mail as instruções para ter uma nova senha.  

 

 

O e-mail recebido solicita que você clique no link exibido. Fazendo isto você estará 
confirmando que realmente solicitou a mudança e sua senha e então você receberá 
automaticamente mais um e-mail, este agora com uma nova senha provisória.  
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Agora é só acessar novamente o endereço do Diário de Classe On-line 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse e digitar o seu CPF e a senha que foi 
enviada para seu e-mail, clicando em seguida em Entrar. O sistema apresentará uma 
mensagem informando que a senha esta expirada. Agora basta atualizar a senha para 
uma de sua preferência informando seu CPF, senha atual (a provisória recebida no e-
mail), escolher uma nova senha, confirmar a nova senha, código da imagem e clicar 
em Entrar. 

Atenção! Não esqueça que a senha deverá ter letras e números! 

 

 

 

Se tudo estiver adequadamente preenchido, uma mensagem com a política de uso do 
sistema será exibida logo em seguida. Clique em Aceitar para iniciar a utilização do 
sistema Diário de Classe On-line. 
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4. LISTA E PESQUISA DE DIÁRIOS 

Ao acessar o Diário de Classe On-line são exibidas na aba superior da primeira página 
as opções, Diário de Classe, Consultas, Relatórios e manutenções (primeira letra 
maiúscula). Na aba Diário de Classe se acessa a opção Listar Diário de Classe que 
indica o caminho para se chegar ao diário de classe que se pretende acessar. 
Aparecerem aí listados todos os Diários de Classe do professor, com a possibilidade de 
realizar pesquisa por Unidade de Ensino, modalidade ou ano escolar. 
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Para abrir o diário escolhido basta clicar no Circulo azul do lado esquerdo do nome da 
unidade de ensino e depois clicar em Detalhar abaixo da tela. Feito assim, você já estará 
no diário selecionado.  

 

5. INFORMAÇÕES DO DIÁRIO 

Ao acessar o Diário de Classe de uma turma, é possível visualizar as informações desta 
turma, tal qual uma capa de diário impresso. Como as informações são trazidas do 
sistema de gestão escolar SEMEWEB não é necessário preencher nenhum dos campos 
apresentados (modalidade e ano de ensino, turma, turno, professor e ano escolar).  

 

 

6. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Esta função está disponível logo após detalhar um diário de classe localizado na sessão 
Informações do diário no botão Instruções de preenchimento e contém orientações 
para o professor preencher as sessões: Frequência diária, Relato de vivência, 
Desenvolvimento sócio afetivo, Avaliação, Planejamento anual, Retrato da turma, 
Atividade diária, Indicações, Sugestões, Projeto didático, Movimento e rendimento 
escolar. 

 

 

 

Informações do Diário On-line 
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7. VERIFICAR PENDÊNCIAS 

Esta sessão está localizada logo após detalhar um diário de classe nas informações do 
diário. Nela o usuário pode verificar as pendências referentes à Frequência diária, 
Atividade diária e ao Planejamento mensal, Planejamento anual e Retrato da turma 
como mostra a imagem a seguir. 

 

8. FREQUÊNCIA DIÁRIA 

O registro de frequência dos estudantes pode ser acessado através do botão da 
Frequência Diária que possui atalho na parte superior da página principal do diário 
como visto na imagem abaixo.  
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No registro de frequência o professor já terá a indicação do dia atual para registro, 
podendo efetuar registros de aulas anteriores, porém sem possibilidade de adiantar 
registros de dias futuros. Os dias disponíveis para registro seguem o calendário do ano 
letivo minimizando a possibilidade de efetuar registros equivocados. 

Na listagem de frequência dos estudantes da turma, o comparecimento já encontrar-
se pré-registrado, marcado pela legenda C, sendo necessário registrar somente os 
estudantes faltosos, clicando no campo Falta da coluna à direita.  

 
Ao registrar uma falta, uma nova aba aparecerá à direita possibilitando assim ao 
professor registrar a justificativa para esta falta, se for o caso. A falta justificada poderá 
ser proveniente de atestado médico (motivo já exibido na tela) ou outros motivos, a 
serem descritos pelo professor em poucas palavras. Na última coluna à direita será 
possível visualizar a justificativa para a falta do estudante após o registro. 
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Para as turmas de Anos Finais, ou EJA fase II, onde existe a possibilidade de aulas 
“geminadas”, são exibidas na tela duas colunas para registros independentes da 
frequência, prevendo os casos de atraso na chegada ou saída antecipada do 
estudante dessas aulas. 

 

Para o caso de não ter havido aula na turma em um determinado dia, o professor deve 
utilizar a opção sem aula localizada ao lado da data de aula, e selecionar nas opções 
apresentadas qual o motivo de não ter havido aquela aula para a turma. 

 



Manual Diário de Classe On-line v. 2.1 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse                      

12 
 

Atenção! É importante salientar que ao registrar um dia sem aula para determinada 
turma o professor poderá gerar um dia a ser reposto. Desta forma é necessário 
diferenciar o dia sem aula para a turma de um dia em que a aula foi ministrada por um 
professor substituto, caracterizando o cumprimento do dia letivo. 

Concluída a frequência, o professor pode Salvar o registro, abrindo a possibilidade para 
alterações futuras. Ao clicar em Finalizar, não haverá a possibilidade de alterar o 
preenchimento. Na janela de confirmação de finalizar frequência é apresentado um 
resumo do registro realizado com data e hora da aula, número de estudantes da turma 
e número de faltosos com e sem justificativa.  

A finalização do preenchimento disponibiliza aos outros perfis ver que o campo foi 
preenchido pelo professor. Para voltar às outras seções do diário você deve clicar em 
Voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REGISTRO DE AULA 

A opção de registro de aula também está disponível em destaque na parte superior da 
página principal do Diário de Classe On-line. São exibidas nesta seção as informações 
da turma também podendo ser escolhido o dia para registro da aula, seguindo o 
calendário do ano letivo e sem possibilidade de registro de aulas a frente da data atual.  
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Nos diários de anos finais e EJA fase 2, onde há a ocorrência de aulas geminadas, é 
possível efetuar registros diferentes para cada aula ou optar pelo mesmo registro 
duplicado para as duas aulas clicando na opção Repetir registros da 1ª Aula, conforme 
mostrado na imagem abaixo.  

 

10. AULAS DE REPOSIÇÃO 

O campo Aulas de Reposição é exibido abaixo dos campos de Frequência Diária e 
Registro de Aula apenas quando o professor registrou um dia sem aula na frequência, 
gerando um dia a ser reposto por ele com sua turma.  
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O professor pode acompanhar quantos e quais dias foram gerados para reposição 
enquanto ao dirigente escolar, dentro de suas atribuições em seu perfil no Diário de 
Classe cabe o agendamento deste dia a ser reposto.   

 

 

 

11. RETRATO DA TURMA 

A realização do preenchimento da seção Retrato da turma é efetuada pelo perfil 
Professor clicando na respectiva faixa azul referente à seção, como indica a imagem 
abaixo.  

 
 

O preenchimento desta seção constituiu apenas dois campos (até 1600 caracteres), 
referentes ao início e ao fim do ano letivo. Importante ressaltar que o campo para 
registro do Retrato da turma ao fim do ano letivo só será exibido após o início do 4º 
bimestre. 
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12. PLANEJAMENTO 

O Planejamento fica disponível na página principal do Diário de Classe On-line, abaixo 
das opções de frequência diária e registro de aula.  

 

 

Ao clicar na faixa azul referente à seção Planejamento, o professor irá visualizar e 
acompanhar os direitos de aprendizagens, objetivos e conteúdos a serem trabalhados 
por bimestre com a turma. 
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13. PROJETO DIDÁTICO 

Terceira seção da barra azul de opções do Diário de Classe On-line, a função Projeto 
Didático permite ao professor incluir um novo projeto didático ou consultar um projeto 
já registrado por ele.  

 

 

13.1 Projeto didático – Inclusão 

Para inserir um novo projeto didático, basta clicar em Novo Projeto Didático e realizar o 
preenchimento do título, área de conhecimento, turmas envolvidas, tempo previsto, 
período de realização inicial e final, justificativa, objetivos, metodologia, recursos, 



Manual Diário de Classe On-line v. 2.1 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse                      

17 
 

avaliação, resultados, referências biológicas e comentários. É importante lembrar que 
à medida que o professor for preenchendo os campos, ele tem a opção de salvar, para 
posteriormente concluir o preenchimento. Quando todos os campos já estiverem 
devidamente preenchidos, o professor deve finalizar, para concluir a inclusão do projeto 
didático.  

 

13.2 Projeto didático – Detalhamento 

Para realizar o detalhamento de um projeto didático já existente, o professor deve 
selecionar o projeto didático desejado e clicar em detalhar como mostra a imagem 
abaixo. 

 

 

 

14. MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR 

Esta sessão está localizada logo após detalhar um diário de classe na quarta faixa azul. 
Nela o professor pode visualizar as informações relevantes à movimentação e 
rendimento para sua turma, podendo informar a Matrícula, Admitidos pós Censo, 
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Reclassificados, Remanejados, Transferidos, Matrícula final, Promovidos, Reprovados e 
Desistentes. Após realizar o preenchimento dos dados desejados o professor deve clicar 
em Salvar para concluir a movimentação, como mostra na imagem abaixo. 

 
15. INDICAÇÕES  

Esta sessão está localizada logo após detalhar um diário de classe na faixa azul 
Indicações. Nela contém indicações para o professor realizar o preenchimento do seu 
diário.  
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16. SUGESTÕES 

Esta sessão está localizada logo após detalhar um Diário de Classe na faixa azul 
Sugestões, nela contém as Sugestões para inclusão de temas transversais no trabalho 
pedagógico, como indica a imagem abaixo. 

 

17. ANEXOS 

Esta sessão está localizada logo após detalhar um diário de classe na faixa azul 
Anexos, nela contém as orientações para a Rotina, como mostra a imagem abaixo. 
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18. LISTAGEM DOS ESTUDANTES 

A listagem de todos os estudantes da turma fica localizada na primeira página, após o 
detalhamento da mesma. Já vem também preenchidas em ordem alfabética, 
otimizando o tempo do trabalho do professor e da gestão da Unidade de Ensino, 
conforme demonstrado na figura abaixo. 

 

Com a entrada ou saída de um estudante na turma (ajuste realizado pelo dirigente 
escolar no sistema SEMEWEB), a listagem é reordenada mantendo a ordem alfabética. 

 

19. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

Para ter acesso às informações de um estudante da turma, basta clicar no nome do 
aluno, na listagem que fica abaixo da primeira página. Clicando no Circulo azul do lado 
esquerdo do nome e selecionando uma das opções abaixo da listagem (Frequência, 
Desenvolvimento sócio afetivo ou Avaliações) também é possível, acessar as 
informações deste estudante. É possível visualizar os campos de Identificação do 
Estudante. Podendo o professor adicionar informações complementares e telefone para 
contato do estudante selecionado, como mostrado na próxima página.  
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20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O campo informações complementares permite ao professor registrar informações 
diversas sobre o estudante a qualquer momento do ano letivo. Como o campo não é 
finalizado, ele pode ainda editar as informações ali presentes sempre que necessário. 

 

 

 

21. FREQUÊNCIA DO ESTUDANTE  

A frequência do estudante pode ser consultada individualmente e em forma de grade 
possibilitando ter uma visão de todo o ano letivo. Por estar em consonância com o 
calendário do ano letivo, apresenta todos os eventos e Legendas do ano vigente. 



Manual Diário de Classe On-line v. 2.1 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse                      

22 
 

 

22. AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

O acesso ao preenchimento das Avaliações é feito apenas pelo perfil Professor, 
selecionando o estudante e depois clicando em Avaliações, localizado na parte inferior 
da página ou clicando no Nome estudante e abrindo a faixa azul referente à seção de 
Avaliações. 

 

 

O professor tem dois tipos de registro de avaliação, são eles: Notas (modelo de 
avaliação por conceito ou notas por cada componente curricular) e Parecer Descritivo. 

 

 

 



Manual Diário de Classe On-line v. 2.1 
http://www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse                      

23 
 

22.1 Avaliação – Notas 

 
Na seção Avaliação por Notas, o professor deve informar o bimestre o qual deseja 
avaliar o estudante e atribuir a nota ao componente curricular ao qual se refere (apenas 
para as turmas de Ensino Fundamental e EJA). 

 

22.2 Avaliação – Parecer Descritivo 

Na seção Parecer Descritivo, o professor tem a possibilidade de preencher o parecer 
durante o bimestre. Após concluir o preenchimento, o professor deve clicar em finalizar. 
É possível adiantar o registro dos estudantes, contudo a finalização só poderá ocorrer 
após a data de realização do conselho pedagógico. 
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23. IMPRESSÃO DAS INFORMAÇÕES DO 
ESTUDANTE 

Todos os perfis do Diário de Classe On-line têm acesso a imprimir as informações do 
estudante. Clicando no botão Imprimir Informações, localizado a página do estudante, 
portanto na impressão só terá os dados do estudante selecionado. 
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24. IMPRESSÃO DO DIÁRIO DE CLASSE ON-LINE 

Todos os perfis do Diário de Classe On-line têm acesso a Imprimir um Diário de Classe 
On-line, clicando no botão Imprimir localizado no fim da listagem dos estudantes. A 
partir desta seção, o Diário de Classe On-line pode ter todas as suas informações 
finalizadas impressas. 

 

O arquivo com a impressão das informações do estudante é emitido em PDF no seu 
computador, sendo capaz de imprimir todas as informações que já foram finalizadas 
referentes ao estudante. 
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25. ATIVIDADE INDIVIDUAL (exclusivo de 
Educação Especial) 

Através do registro de atividade individual, de acesso exclusivo para turmas de 
educação especial, o professor pode relatar as atividades individuais de cada 
estudante de acordo com o mês selecionado. O preenchimento é feito da mesma 
forma como o Diário de Classe em Papel. 

 

26. DESENVOLVIMENTO SOCIOAFETIVO 
(exclusivo de Educação Infantil) 

O professor faz o acompanhamento do Desenvolvimento Socioafetivo, localizado na 
página do estudante, avaliando de acordo com os itens relacionados a cada bimestre. 
Os conceitos continuam o mesmo do Diário de Classe dos anos anteriores.  
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27. SEÇÕES EXCLUSIVAS DO PERFIL GESTOR 

 

Para o perfil Unidade de Ensino, a lupa, ao lado do campo de busca do professor, 
possibilita filtrar a pesquisa de forma a aparecerem listados os professores da Unidade, 
onde estarão filtrados na tela os Diários de Classe do (a) professor (a). 

O perfil Gestão da Educação poderá pesquisar os Diários de Classe que desejam 
visualizar filtrando por Unidade de Ensino, modalidade de ensino, RPA, bairro, ano de 
ensino ou professor(a). Este perfil também permite o uso da lupa para listagem dos 
professores e das unidades de ensino da Rede Municipal do Recife. 

 

 Listar Diários – Perfil Unidade de Ensino 
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28. SUBSTITUIR PROFESSOR 

 

A seção Substituir Professor só pode ser acessada pelo perfil da Unidade de Ensino e da 
Secretaria de Educação, após selecionar as opções: Manutenções / Substituir Professor. 

 

28.1 Substituir Professor – Inclusão/Alteração 

A inclusão da substituição do professor é feita pela Unidade de Ensino a partir do botão 
“Incluir”. 
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A Unidade de Ensino terá de preencher as informações da turma, sendo alguns campos 
obrigatórios (*). Após preencher as informações da turma e do professor(a) que será 
substituído (a), clicando no ícone em forma de Lupa, basta selecionar o professor 
desejado e escolher o período da substituição. 

 
Após realizar os passos acima, é necessário selecionar as permissões que o professor irá 
poder realizar no diário da turma e clicar em Confirmar. 

 

 

 

Após clicar em Confirmar, será exibida a mensagem de confirmação da substituição do 
professor. 
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Após a operação ser realizada com sucesso, no filtro da seção substituição do professor, 
aparecerá à substituição que acabou de ser incluída. 

 

28.2 Substituir Professor – Exclusão 

Na seção Substituir Professor, a exclusão é efetuada selecionando o professor(a), e 
clicando no botão Excluir. Apenas o perfil Unidade de Ensino pode acessar esta seção. 
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29. AULA DE REPOSIÇÃO 

A seção Aula de Reposição só pode ser acessada pelos perfis da Unidade de Ensino e 
da Secretaria de Educação. A função está disponível através das opções: 
Manutenções/Aula de Reposição, como indica a imagem abaixo. 

 

A pesquisa pode ser efetuada através do período da data dos dias sem aula. 

 

Através do campo de Visualizar registros, o usuário tem a possibilidade de filtrar os diários 
com registro de dias sem aula, sem aula de reposição marcada, com aula de reposição 
marcada, com aula de reposição marcada e realizada e aula de reposição marcada 
e não realizada. 
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Aula de Reposição – Inclusão 
 
Para incluir uma nova reposição de aula basta selecionar o diário desejado e clicar em 
Incluir. 

 

Após ter realizado o passo acima, basta preencher a data e o turno desejado e clicar 
em Confirmar para incluir a aula a ser reposta. 
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30. GRADE DE HORÁRIO 

A seção Grade de Horário só pode ser acessada pelos perfis da Unidade de Ensino e da 
Secretaria de Educação. A função está disponível através das opções: 
Manutenções/Grade de Horário/Manter Grade de Horário, como indica a imagem 
abaixo. 

30.1 Grade de Horário – Inclusão 

 

Na tela inicial, é possível efetuar pesquisa por qualquer diário de classe contido na 
Unidade de Ensino no qual o usuário é dirigente escolar, vice-dirigente ou 
coordenador pedagógico. Selecionando o circulo azul, ao lado esquerdo da 
modalidade de ensino, é possível efetuar a inclusão de uma nova grade de horário. 
Caso já exista, é possível efetuar qualquer alteração. 
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Na inclusão da grade de horário, o gestor da Unidade pode realizar a montagem 
selecionando o nome dos componentes curriculares, que estão listados acima 
relacionados com o nome dos respectivos professores. 

 

30.2 Grade de Horário – Alteração 

Caso exista uma grade de horários salva ou publicada, é possível o perfil Unidade de 
Ensino efetuar qualquer alteração. O Gestor da Unidade de Ensino pode comparar a 
grade de horário vigente com a que o mesmo está alterando, utilizando do mesmo 
procedimento de inclusão da grade. 
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30.3 Grade de Horário – Publicação 

A publicação da Grade de Horário pode ser efetuada através do menu 
Manutenções/Grade de Horário/Publicar Grade de Horário. Na publicação da grade 
de horário, é necessário que todas as turmas estejam com a grade toda estruturada. 
Na tela de publicação, o gestor da unidade tem a possibilidade de optar em qual dia 
do ano letivo a data de início da vigência da grade de horário no qual irá publicar. 

 

 

 

31. CONSULTAS 

Seção disponível apenas para usuários com perfil Administrador ou Gestor. Nela o 
usuário pode realizar consultas de Atraso de Informações Diárias, Grade de Horários, 
Pendências de Atualizações e Avaliações. 

 

 

31.1 CONSULTAS – Atraso de informações diárias 

Seção disponível através do menu Consultas / Atraso de informações o gestor deve 
selecionar o diário desejado clicando em localizar. O gestor pode ainda refinar a 
busca por Modalidade de ensino, Ano e Professor e dias de atraso como mostra a 
imagem abaixo. 
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Após ter localizado o diário desejado, o gestor deve selecionar o diário desejado e 
clicar em Detalhar, para visualizar os dias de atraso referentes à frequência e ao 
registro de aula. 

 

31.2 CONSULTAS – Grade de horários 

Seção disponível através do menu Consultas / Grade de Horários. O gestor deve 
selecionar o diário desejado clicando em Localizar. O gestor pode ainda refinar a 
busca por Modalidade de Ensino, Ano e Professor como mostra a imagem abaixo. 

 

Após ter localizado o diário desejado, o gestor deve selecionar o mesmo e clicar em 
Detalhar, para consultar a grade de horário. 
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31.3 CONSULTAS – Pendência de atualizações 

Seção disponível através do menu Consultas/ Pendência de Atualizações. O gestor 
pode visualizar todas as seções pendentes de preenchimento de um diário de classe. 
Para realizar a consulta, o gestor deve selecionar o diário desejado clicando em 
Localizar. O gestor pode ainda refinar a busca por Modalidade de Ensino, Ano e 
Professor, como mostra a imagem abaixo. 

 

Após ter localizado o diário desejado, o gestor deve selecionar o mesmo e clicar em 
Detalhar, para consulta das pendências de atualizações do diário. 

 

31.4 CONSULTAS – Avaliações 

Seção disponível através do menu Consultas/ Avaliações. O gestor pode visualizar 
todas as avaliações de uma turma. Para realizar a consulta o gestor deve selecionar o 
diário desejado clicando em Localizar. O gestor pode ainda refinar a busca por 
Modalidade de Ensino, RPA, Ano Escolar, Ano/Modulo, Turno, Turma, Componente 
Curricular, Professor, Nota Mínima e Máxima como mostra a imagem abaixo. 
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31.5 Relatórios 

Seção disponível apenas para usuários com perfil Administrador ou Gestor. Nela, o 
usuário pode extrair um relatório de Baixo Percentual de frequência. O relatório está 
disponível através do menu Relatórios/ Baixo Percentual de Frequência. Nele o gestor 
pode refinar o relatório por Modalidade de Ensino, Ano e Percentual de Frequência 
como mostra na imagem abaixo. 

 

O gestor pode visualizar o relatório clicando em Visualizar ou imprimir, clicando em 
Imprimir. 

 

32. Perguntas Frequentes 

 

1. Quais são as vantagens do Diário de Classe On-line com relação a um diário 
impresso? 

O Diário de Classe On-line soma uma série de vantagens aos professores, dirigentes, 
coordenadores, gestores e, consequentemente, ao processo de aprendizagem como 
um todo, uma vez que facilita traçar o perfil dos estudantes da Rede Municipal de Ensino 
do Recife. Abaixo alguns aspectos principais: 

 

� Facilidade de Registro na Frequência; 
� Armazenamento de informações On-line; 
� Compartilhamento de informações em tempo real; 
� Otimização de Tempo; 
� Facilidade na consulta de registros; 
� Sustentabilidade; 
� Disponibilidade de calcular os dias letivos para professores; 
� Prático pode ser acessado de qualquer computador que possua acesso a 

internet;  
� Flexibilidade; 
� Maior segurança - sem extravios; 
� Com um único login e senha, o docente pode acessar todos os seus Diários de 

Classe On-line, independente da unidade de ensino, turma ou disciplina. 
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2. Como acessar o Diário de Classe On-line? 

 

Para acessar o Diário de Classe On-line, basta utilizar um computador, notebook ou 
tablet com acesso a internet, abrir um navegador e acessar o endereço 
www.recife.pe.gov.br/diariodeclasse.  

Com a página inicial do Diário de Classe já aberta, digite seu login (CPF) e senha. Caso 
ainda não possua senha, clique no link Esqueceu sua senha e receba as orientações em 
seu e-mail. 

 

3. Nos procedimentos para primeiro acesso ao Diário de Classe On-line, cliquei 
em “esqueceu sua senha? clique aqui” como indicado e o sistema apresentou a 
mensagem “CPF Inválido”. O que fazer? 

 

Esta mensagem indica que você,  digitou seu CPF inválido ou não está cadastrado no 
sistema Diário de Classe On-line. Tente novamente digitar seu CPF. Se realmente estiver 
correto, entre em contato com o Call Center (0800 200 6565), relate o problema e solicite 
acesso. 

 

4. Cliquei em “esqueceu sua senha? clique aqui” como indicado para o primeiro 
acesso, mas não recebi o e-mail de confirmação de solicitação de uma nova senha, 
o que fazer? 

 

Entre em contato com o Call Center (0800 200 6565) e confirme qual o seu e-mail 
cadastrado no sistema. Se você não conhecer ou não tiver mais acesso a este e-mail, 
solicite a troca. 

 

5. O que a direção ou a secretaria das unidades devem preencher no Diário de 
Classe para que os professores possam utilizá-lo? 

Não é necessário realizar nenhum ajuste prévio no Diário de Classe On-line para a sua 
utilização. A enturmação dos estudantes, seus dados e a associação dos professores às 
suas respectivas turmas são trazidos do sistema de cadastro escolar SEMEWEB.  

 

6. Quando é feita uma nova matrícula, quem é responsável por inserir os dados do 
estudante no Diário On-line? 

 
A enturmação de novos estudantes é efetuada no Semeweb pelo Gestor da Unidade 
de Ensino e exibida no diário de Classe depois de concluída a operação. 

 

7. O que fazer se o Diário de Classe On-line exibir o nome de um estudante com 
grafia ou outro dado errado? 
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A correção no nome do estudante deverá ser realizada pela direção / secretaria da 
unidade no SEMEWEB. Após concluída a correção o professor verá os dados já alterados 
na lista de estudantes da turma no Diário. 

 

8. Verifiquei que no Diário de Classe da minha turma esta faltando um ou mais 
estudantes, o que devo fazer? 

 

Como a lista de estudantes do diário de Classe de uma turma é exibida a partir da lista 
de estudantes da turma cadastrada no SEMEWEB, a correção deverá ser feita pelo 
gestor por lá. Com a alteração, a listagem será exibida sem erros no Diário de Classe. 

 

9. O professor será obrigado a preencher a frequência do estudante no horário da 
aula? Haverá prazo? 

 

Por definição, o Diário de Classe, em especial os campos de frequência e registro de 
aula, deve ser preenchido como registro de uma aula que está sendo ministrada no 
momento. Porém como se trata de um sistema On-line, o acesso pode ser realizado a 
qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos fins de semana. Para maiores detalhes 
acerca de prazos para conclusão do preenchimento de informações no Diário de 
Classe, consultar instrução normativa. 

 

10. Se por algum motivo o sistema ficar inacessível, o que deverá ser feito? As 
frequências diárias poderão ser registradas em outro momento? 

 

Caso, por algum imprevisto, aconteça do sistema do Diário de Classe ficar fora do ar, 
poderão ser registradas as informações referentes ao dia letivo assim que o sistema 
voltar a ficar acessível. Já que o sistema é totalmente On-line, ele pode ser acessado 
de qualquer lugar e a qualquer hora. 

 

11. Eu corro o risco de perder meus dados se meu computador ou a internet der 
problema? 

 

Se as informações digitadas não forem salvas, sim. Por isso recomendamos salvar todos 
os campos que estiverem sendo preenchidos, em especial aqueles de preenchimento 
mais longo como “retrato da turma”. Caso tenha salvo ou finalizado as informações, o 
professor não perderá os dados registrados.  

Sugerimos ainda, se o professor estiver elaborando algum registro mais longo, que este 
seja feito primeiro no bloco de notas ou no Word copiando e colando em seguida as 
informações no Diário de Classe On-line. 
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12. Como é feita a contagem de dias letivos para sejam garantidos os 200 dias do 
estudante? 

 

Ao finalizar o registro de aula de um dia letivo, o sistema exibe a contagem de dias 
desde o início até o momento. O Diário de Classe On-line, ao final do ano letivo, só 
poderá ser finalizado a partir da inclusão de registro dos 200 dias letivos, para os anos 
iniciais, EJA fase 1 e Educação Infantil e do número de aulas correspondente a cada 
disciplina para os Anos Finais e EJA fase 2. 

 

13. Como faço para imprimir o Diário de Classe? 

 

Abaixo da página principal de um determinado diário está disponível a função “imprimir 
diário” que, ao ser clicado, exibirá os dados do diário em uma versão pra impressão 
(arquivo em PDF), onde em cada página são exibidos os dados do diário impresso e 
campo para rubrica do professor. Na seção do estudante também é possível imprimir 
os dados de um determinado estudante também com um clique ao final da página. 

 

14. Como é registrada a grade de horário do professor? 

 

A grade de horários da turma é cadastrada diretamente no Diário de Classe On-line. A 
direção escolar é responsável por realizar o preenchimento das grades de horários do 
professor informando a grade por turma. o sistema realiza crítica caso o mesmo professor 
seja alocado em mais de uma turma no mesmo horário, não permitindo finalizar a 
grade. 

As informações cadastradas na grade de horários vão ser responsáveis pelos dias e 
horários disponíveis para preenchimento na frequência e registro de aulas das turmas. 

 

15. Como são transferidos os dados de um estudante quando este é transferido 
para outra turma ou outra unidade? 

 

Essa transferência é feita pelo gestor ou secretaria da unidade no sistema SEMEWEB. As 
alterações serão vistas no Diário de Classe da antiga turma do estudante (retirada das 
possibilidades de registro de dados para este estudante a partir da data de saída) após 
realizar a mudança o diário transfere todas as informações automaticamente. 

 

16. Como são feitos os registros no diário de classe caso o professor titular da 
turma esteja afastado por licença? 
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O dirigente escolar irá alocar um professor substituto  do professor afastado na função 
“alocar professor substituto”,  

A substituição de um professor no Diário de Classe On-line é realizada a partir do 
afastamento por um período de um ou mais dias do professor titular da turma. O gestor 
da unidade educacional é quem tem acesso a realizar este procedimento, onde é 
escolhido o professor a ser substituído, por qual período, indicando também quais 
funções este terá possibilidade de preencher e qual professor entrará em seu lugar em 
substituição. Qualquer professor da rede ou de contrato temporário poderá ser posto 
como substituto em uma turma, desde que não esteja alocado em outra turma no 
mesmo período.  

 

17. Qual o procedimento para troca de professor no Diário em caso de afastamento 
definitivo ou transferência do professor? 

 

Basta o dirigente escolar retirá-lo, no sistema Semeweb, da turma onde este lecionava, 
e alocar o novo professor em seu lugar. O professor que foi está saindo da turma fica 
então disponível para que outro dirigente o aloque em uma outra unidade.  

 

18. O que fazer caso o Diário de Classe exiba mais de um professor cadastrado na 
mesma turma? 

 

As turmas de anos finais e EJA fase 2 apresentam um professor por disciplina, o que 
podemos considerar como mais de um professor por turma, no entanto, só teremos um 
professor cadastrado por Diário de Classe. Nos casos em que houver um professor 
substituto atuando em uma turma, este aparecerá na coluna “substit.”, mas seu nome 
não é exibido nas informações do Diário de Classe. Solicite ao diretor da unidade que 
consulte no Semeweb quais professores estão cadastrados na turma em questão. Se 
realmente só houver um, entre em contato com o Call Center e informe o problema.   

 

19. Ao tentar efetuar login no diário de classe On-line, o sistema informa que a 
minha senha não confere. O que eu faço? 

 
Em caso de perca de senha, no próprio Diário de Classe On-line existe a possibilidade 
enviar uma nova senha provisória para o seu e-mail cadastrado, basta apenas colocar 
seu CPF e clicar em “Esqueceu sua senha? Clique aqui”, acessar sua caixa de e-mails e 
segui as instruções enviadas pelo sistema. 

 

20. Ao tentar efetuar login no Diário de Classe On-line, o sistema apresenta a 
seguinte mensagem: “Usuário não tem acesso ao SDCL”. O que eu faço? 

 

Entre em contato com o 0800 200 6565 e informe o problema ocorrido. 
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21. Sou professor em uma unidade de ensino e dirigente em outra. Como fica meu 
cesso ao Diário de Classe On-line? 

 

Ao entrar com seu CPF e sua senha, o Diário de Classe On-line permitirá a escolha de 
qual perfil deseja atuar no sistema naquele momento.  

 

22. Sou professor e tenho mais de uma turma ou mais de uma matrícula. Poderei 
efetuar os registros das duas turmas através do Diário de Classe On-line? 

 

Sim, o professor terá acesso a todos os seus diários de classe em uma lista com um único 
acesso (CPF e senha).  

 

23.  Consigo acessar o sistema Diário de Classe On-line, mas não consigo visualizar 
o diário de classe da minha turma, o que eu faço? 

 

A associação do professor titular com a turma é efetuada pelo gestor da unidade no 
Semeweb, que supostamente ainda não realizou o procedimento necessário, solicite ao 
gestor que realize essa enturmação através do sistema Semeweb. Caso o problema 
persista entre em contato com o Call Center. 

  

24. Como é feita a substituição de professor no caso de aula atividade? É 
necessário registrar dia a dia o professor substituto no Diário de Classe On-line? 

 

Para os casos de substituição por aula atividade o procedimento é o mesmo relatado 
acima, porém a opção deverá indicar qual o dia da semana em que o professor titular 
está ausente da turma e assim o gestor poderá alocar o professor substituto na turma 
por dia da semana dentro de um determinado período que poderá ser até o ano letivo 
completo.  

 

25. Caso um professor finalize um campo do Diário de Classe On-line com erro, é 
possível corrigir o preenchimento depois? 

 

Não. Após finalizar o preenchimento o professor deixa de ter acesso para alterar este 
campo, por isso pedimos toda a atenção ao preencher um campo para que a 
finalização só seja realizada em caso de certeza da não necessidade de correções 
futuras! Em caso de dúvida o professor deverá efetuar o salvamento do preenchimento 
para finalizar no momento oportuno. 
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26. Se coloquei falta em um estudante e depois o responsável pelo mesmo 
apresentou a justificativa, eu posso alterar a frequência dele? 

 

Apenas para o caso de frequência da turma, o gestor da unidade tem acesso a corrigir 
uma falta não justificada para falta justificada. Esta possibilidade atende aos estudantes 
que podem apresentar a justificativa em um contra turno ou em data posterior, 
importante principalmente em casos de afastamento por atestado médico. 

 

27. Qual é a diferença entre os procedimentos de salvar e finalizar? 

 

Ao clicar em salvar o professor estará abrindo a possibilidade para realizar correções 
futuras em um determinado campo do diário de classe, mesmo saindo do sistema por 
alguns dias, por exemplo. ao salvar as informações estas são registradas definitivamente  

Ao salvar o professor poderá fazer alterações, seja em frequência registro de aula ou 
em qualquer outro conteúdo, vale lembrar que ao salvar qualquer conteúdo e não 
finalizar ele ficará com pendente. Caso finalize o professor não poderá mais fazer 
nenhuma alteração. 

 

28. Que tipo de relatórios ou dados consolidados temos acesso no Diário de Classe 
On-line? 

 

� Pendências no preenchimento nas informações diárias 

� Grade de Horário 

� Pendência de atualizações 

� Avaliações 

� Calendário do Ano Letivo 

� Baixo Percentual de Frequência 

 

29. Como consultar a frequência mensal ou anual para o programa bolsa família? 

 

Qualquer usuário do Diário de Classe On-line tem acesso à consulta da frequência 
anual. O número de faltas dos estudantes de uma turma pode ser acessado de duas 
formas:  

1- Na aba consultas, o usuário pode pesquisar por todos os diários de classe (por 
componente curricular ou turma), tornando possível a identificação da média do 
percentual de frequência dos estudantes contidos no diário escolhido. 

2- Dentro de um diário de classe de uma turma, clicando em um estudante e 
escolhendo a faixa azul referente a frequência do mesmo. O sistema exibe o quadro de 
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frequência do estudante do ano letivo completo, dividindo por mês e dia. Já 
calculando automaticamente, a porcentagem de frequência do ano letivo. 

 

30. Caso eu tenha uma duvida que não esteja nessa lista? 

 

Caso as dúvidas citadas não resolvam o seu problema, entre em contato com o Call 
Center da educação pelo telefone (0800 200 6565) ou pelo e-mail (diariodeclasseOn-
line@educarecife.com.br). 
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33. ATENDIMENTO AO PROFESSOR 

Call Center: 0800 200 6565  

E-mail: diariodeclasseOn-line@educarecife.com.br.  
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