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Ofício Circular n.º 369/2017 – GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 04 de dezembro de 2017. 

  

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 

Foi criada uma comissão técnica para analisar e propor ajustes e melhorias no sistema Diário 

de Classe On-line, através da Portaria Nº 1.596 de 25 de agosto de 2017, com representantes 

designados através da portaria Nº 1.947 de 4 de outubro de 2017, para  otimização do tempo 

em sala de aula do professor. Essa comissão é formada por professores de diferentes 

modalidades de ensino. Sua primeira reunião foi no dia 17 de outubro de 2017 e desde então, a 

comissão vem propondo melhorias ao sistema do ponto de vista do professor de sala de aula, e 

algumas já foram implementadas no início de novembro:  

 

1. Alteração na página inicial com inclusão do campo NOVIDADES listando as alterações 

e melhorias realizadas no sistema;  

2. Salvamento automático a cada 2 min e 30 segundos da seção Avaliação da Turma; 

3. Ordenamento alfabético dos estudantes na seção Avaliação da turma; 

4. Retirada de pendências para estudantes vindos de outra rede, durante o ano letivo; 

5. Diminuição de itens de páginas para melhor navegação em internet lenta. 

Dando continuidade aos trabalhos, disponibilizaremos um outro lote de melhorias em uma 

nova versão do Diário de Classe com as seguintes alterações: 

 

1. Retirada na seção “Registro de Aula” dos itens: Situação Didática, Instrumentos 

de Avaliação e Recursos Utilizados; 

2. Inclusão de campo “OUTROS” nos Conteúdos do Registro de Aula para maior 

flexibilidade; 

3. Criação de link na barra do Título “Diário de Classe On-line” encaminhando para 

página inicial do sistema de qualquer ponto de navegação na interface; 

4. Ordenamento alfabético de lista de diários de classe do professor; 

5. Ordenamento alfabético de lista de estudantes na Página do Estudante; 

6. Ajuste na impressão do Registro de Aula acompanhando alterações realizadas nesta 

seção; 

7. Ordenamento alfabético da lista de conteúdos no Registro de Aulas; 

8. Antecipação da possibilidade de finalização das seções para fechamento de ano letivo; 

9. Correções e melhorias na página de Avaliação da Turma. 

Lembramos ainda que é possível acompanhar as alterações e melhorias do sistema através da 

página inicial do Diário de Classe On-line na seção NOVIDADES.  
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Reforçamos também que em caso de dúvidas o Call Center da Educação estará disponível 

através do 0800.200.6565. 

 

Contamos assim com a ampla divulgação das alterações com os professores, nas unidades 

escolares da Rede. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS 
Diretor Executivo de Tecnologia na Educação 

Secretaria de Educação 


