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Ofício Circular nº  096/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                         Recife, 26 de julho de 2021. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 

Assunto: Alterações no REGISTRO DE AULA do Diário de Classe On-line 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria de Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP) tem o 

prazer de informar que no Diário de Classe On-line estão sendo disponibilizadas atualizações 

necessárias em virtude do ensino híbrido atualmente adotado em nossa Rede. 

 

No REGISTRO DE AULA, os professores precisarão marcar uma das opções: 

 

1. PRESENCIAL - para a aula em 

que os estudantes participam 

apenas de forma presencial; 

 

2. NÃO PRESENCIAL SÍNCRONA 

- para a aula em que os 

estudantes participam apenas 

de forma não presencial 

síncrona (comunicação acontece 

COM interação em tempo real); 
 

3. NÃO PRESENCIAL ASSÍNCRONA - para a aula em que os estudantes participam apenas de forma 

não presencial assíncrona (comunicação acontece SEM interação em tempo real); 

 

4. HÍBRIDA - para a aula em que os estudantes participam de forma presencial e não presencial; 

 

5. AULA ATIVIDADE - para registro da aula atividade exclusivamente quando não há professor 

substituto e a aula dos estudantes é garantida por meio da utilização de Recursos Educacionais 

Digitais (REDs). 

 

Para facilitar o registro, a modalidade PRESENCIAL vem marcada, devendo cada professor, caso 

necessário, alterar para o tipo de aula realizada conforme as orientações indicadas nos itens 

acima. 
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Aproveitamos para informar que a opção AULA ATIVIDADE não deve ser selecionada pelo 

professor titular que tem substituto, nesse caso, para o registro de aula ser feito pelo professor 

substituto, deverá ser feito o mesmo procedimento que antes dessa atualização. Reiteramos que 

esta opção AULA ATIVIDADE só deverá ser selecionada pelo professor titular quando não houver 

professor substituto assumindo a turma. 

 

 

A opção AULA ATIVIDADE incluída no 

registro de aula do Diário de Classe On-line 

lança automaticamente na frequência do 

dia a sigla AA, indicando que o professor 

estava em AULA ATIVIDADE, sem prejuízo 

para o dia letivo do estudante, portanto, a 

equipe gestora da escola não precisará 

mais finalizar a frequência.  

 
Cabe pontuar que não será necessário 

realizar correções para registros anteriores 

já finalizados, porém, caso os dias de aula 

atividade tenham sido finalizados na 

frequência como DIA SEM AULA, estes 

deverão ser reabertos pela equipe gestora 

e finalizados no registro de aula 

corretamente como AULA ATIVIDADE. 

Também será possível selecionar esta 

opção em dias letivos anteriores de AULA 

ATIVIDADE cujo registro esteja em aberto. 

 

Aproveitamos para salientar que a exibição no Diário de Classe On-line dos dados preenchidos no 

SAAP ocorrerá em momento posterior, não havendo prejuízo para o histórico do aluno. Caso haja 

necessidade de consultar qualquer registro do período em que os registros foram realizados no 

SAAP no ano letivo de 2021, deverá ser consultado diretamente no SAAP.  

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 

para todas(os).  

 

Atenciosamente,  

 

JULIANA GUEDES 

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


