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Constar no verso

CAMPO 1 - CABEÇALHO - Brasão do estado; Identificação: o Governamental; 
o da Secretaria; o da Diretoria de Ensino; o da Unidade Escolar, com os 
seguintes dados: Data do Ato de Criação da U.E. data por extenso; Endereço 
Completo; Telefones com DDD e Endereço Eletrônico oficial do Estado (e-
mail). 

CAMPO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO - Nome Completo; RG/RNE e/ ou 
RA;  Data, Município, Estado e País de Nascimento. 

CAMPO 3 – BASE LEGAL E TRANSCRIÇÃO DA TRAJETÓRIA ESCOLAR -
Legislação;  Matriz Curricular;  Anos / Séries cursados, Notas ; Carga Horária.

CAMPO 4 - ESTUDO REALIZADOS - Série/Ano cursado;  Ano civil; 
Identificação do estabelecimento de ensino, Município/UF.

CAMPO 5 - OBSERVAÇÕES - NÂO constar a Escala de Avaliação: “A partir de 
2007 - Escala numérica de notas de 0 (zero) a 10 (dez) e patamar indicativo de 
desempenho escolar satisfatório a nota igual ou superior a 05 (cinco).Os 
registros de avaliação das 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental restringir-se-ão 
aos componentes Curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, nos termos 
da Resolução SE - 61, de 24/9/2007.”, devido ser para E.F.- Anos Iniciais.

CAMPO 6 - NÚMERO DE REGISTRO – SED - Sistema Concluintes -
Somente para os alunos concluintes, ensino fundamental e médio. 

CAMPO 7 - CERTIFICAÇÃO ou DECLARAÇÃO DO DIRETOR 

CAMPO 8 - RODAPÉ - Data da Emissão, Nome Completo, RG, cargo, Carimbo 
e Assinatura por quem de direito.



Os Históricos Escolares do Ensino Fundamental e Médio devem 
fornecer todas as informações sobre a trajetória escolar do aluno. 
➢A escrituração do Histórico Escolar é feita anualmente e apenas 
com os resultados das séries nas quais o aluno tenha sido 
promovido.
➢ Transcrever FIELMENTE as informações constantes em 
Documentos Escolares anteriores, como por exemplo: 
nomenclaturas de disciplinas e/ou curso, carga horária , nome do 
aluno e quando houver demais observações.
➢ Emitir em duas vias Histórico de Transferência e/ou de 
conclusão de curso,.
➢ A via do Histórico de Conclusão do aluno será em papel verge 
branco.
➢ Orientar o aluno a não entregar o HE original pois é um 
documento para fins de comprovação de estudos realizados e não 
plastificar.
➢ O aluno poderá solicitar  a 2ª via conforme sua necessidade. 
Mediante  a solicitação por inscrito, dar ciência da importância da 
conservação do documento. Arquivar a solicitação no prontuário.
➢ Expedição de 2ª Via de documentos escolares deve ser 
exatamente como na época de sua vigência, bem como constar 
grafado “2ª via” no corpo do documento. Atualização apenas do 
modelo e da data de expedição.

2ª VIA

RESOLUÇÃO SE Nº190, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1977

Artigo 2.º REVOGADO PELA RESOLUÇÃO SE 08/07

Artigo 4.º REVOGADO PELA RESOLUÇÃO SE 25/81.



Anular a coluna e 
linha do 1º ano caso 
o aluno não 
começou a 
frequentar o Ciclo I 
de 9 anos.

Atualizar Legislação!
Lei Federal 9394/96

NÃO inserir notas menores 
que cinco ou observação do 
tipo "aluno promovido pelo 

Conselho”!!!



Na coluna correspondente inserir o texto :
*VIDE OBSERVAÇÃO
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Havendo necessidade deverá ser
acrescida observação pertinente à
trajetória escolar do aluno, com
citação da base legal.

Possíveis registros no campo 
observação: Regularização de Vida 
Escolar, Equivalência de estudos, 
Classificação, Reclassificação, Correção 
de Fluxo (Aceleração), Progressão 
Continuada Séries intermediárias, 
Progressão Parcial, Educação Física, 
Ensino Religioso, Escala de Avaliação.

D.O.E. Suplemento

Nº ___

DATA: ___/___/___

CADERNO: I

PÁGINA: ______
Verificar SEMPRE se já possui 
publicação e transcrever,  caso não 
tiver providenciar.

ATENÇÃO



O Certificado consta no 
Histórico Escolar.
Providenciar o Certificado 
separado caso o aluno solicite.

Lembrando que o Diretor da Unidade Escolar somente 
irá CERTIFICAR quando o aluno for concluinte. Na 
ocorrência de transferência, o Diretor apenas 
DECLARA as informações constantes no Histórico. 
Atentar para o preenchimento correto para não 
conduzir a erros na vida escolar do aluno.



Entregar o(s) Histórico(s) 
Escolar(es) de CONCLUSÃO 

ORIGINAL para o aluno!!!
NUNCA utilizar Histórico 
Escolar de origem como 

rascunho!!!


