
Jacareí, 12 de maio de 2022

Orientação nº: 09/2022

De: USE – Unidade de Supervisão de Ensino

Para: EMEFs, EMEIFs, EMEIs, Creches Municipais e Creches Conveniadas

Assunto: I-diário

Após o envio de alguns tutoriais por e-mail e a realização de reunião com Diretores e 

OSMs nos dias 03 e 05 de maio de 2022, seguem abaixo alguns apontamentos e 

sugestões que surgiram com relação ao I-diário:

Orientamos que:

 Educação Infantil e Ensino Fundamental:
 O prazo para lançamento da frequência, conteúdos e conceitos do 1º bimestre no I-

diário será até 30/06/22. Caso algum aluno solicite a transferência, atualizar 

imediatamente o sistema e somente depois emitir a transferência. 

 A frequência dos alunos e os conteúdos deverão ser lançados diariamente pelo 

professor da classe, a partir do dia 07/02/22, como já orientado anteriormente por e-

mail. Os dias 02 e 03 de fevereiro foram considerados dias letivos, porém sem 

lançamento da frequência.

 O professor eventual que permanecer menos de 05 dias na classe, deverá realizar o 

registro da frequência e conteúdos em impresso físico para posteriormente o 

professor da classe lançar no I-diário. Caso o mesmo permaneça na mesma classe 

por 05 dias ou mais, deverá ser cadastrado pelo OSM no I-diário para realizar os 

devidos lançamentos. 

 O campo “Diário de observações” deverá ser utilizado para registrar eventualidades, 

como suspensão de aula previstas no Calendário Escolar, para reuniões de pais, 

PPP, ou sempre que se fizer necessário,.

 O aluno que não comparecer por motivo de tratamento de saúde ou outro motivo 

justificado terá a falta lançada. Os atestados médicos para as faltas justificadas 

poderão ser inseridos no I-diário em campo próprio (anexo) ou arquivados no 

prontuário do aluno, fica a critério da Unidade Escolar.



 No campo “Conteúdos”, o professor poderá escolher da base de dados ou digitar, 

de acordo com a nomenclatura utilizada por cada um, conforme descrito abaixo:

 Educação Infantil: Campo(s) de Experiência(s)

 Ensino Fundamental: Conteúdo

 Educação Física: Unidade Temática

 Arte: Linguagem

 No campo “Registro diário das atividades” registrar:

 Educação Infantil e Ensino Fundamental: resumo das propostas pedagógicas 

realizadas no dia, de acordo com o Semanário.

 Educação Física: breve registro do conteúdo (Semanário)

 Arte: breve registro do conteúdo (Sequência Didática)

 Ensino Fundamental:
 O aluno que solicitar transferência com frequência de 10 dias ou mais no bimestre, 

deverão ser lançadas as notas parciais no Histórico Escolar.

 Os conceitos mensais dos professores da classe regular e dos especialistas (Arte 

e Ed. Física), deverão ser registrados no I-diário no campo “avaliações 

descritivas”. Registrar o conceito e o tema/proposta da(s) atividade(s) 

desenvolvida(s).

 Os conceitos bimestrais dos professores especialistas de Arte e Educação Física 

deverão ser encaminhados para o professor da classe regular, em impresso próprio 

já enviado para a Unidade Escolar, para lançamento no I-diário.

 Quanto a compensação de ausência, o professor deverá anexar no I-diário o 

impresso próprio (modelo anexo), devidamente assinado pelo Professor, 

Coordenador e Diretor  e as atividades realizadas pelos alunos deverão ser 

arquivadas no prontuário do aluno. O professor deverá apresentar o referido 

impresso para o OSM excluir as faltas excedidas no I-educar, como esclarecido na 

reunião.

 Nas disciplinas de Cidadania e Movimento digitar não atribuído no I-diário.

ATENÇÃO: 
 Todos os professores da Unidade Escolar, deverão ser orientados pelo 

Diretor da sobre preenchimento do I-diário. 
Os professores especialistas deverão ser orientados pelo Diretor na hora-



atividade da Unidade Escolar.
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