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FUNCIONALIDADE DA 

SED PARA REGISTRO DE 

FREQUÊNCIA E DE 
AULAS DURANTE 

REAGRUPAMENTOS 
PORHABILIDADES, 
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Funcionalidade da SED para registro de frequência e de 
aulas durante reagrupamentos por habilidades, incluindo 
os realizados pelo Aprender Juntos 
 

 
 

Prezados, 

 

Conforme orientado desde o planejamento escolar, uma das possibilidades 

metodológicas para favorecer a recuperação, reforço e aprofundamento das 

aprendizagens é a de organização diferenciada de tempos e espaços. 

Essa possibilidade aplica-se para todos os anos/séries do ensino 

fundamental e do ensino médio, mas é especialmente indicada no caso do 3.º ao 

6.º anos do ensino fundamental, como parte do projeto Aprender Juntos. 

Para orientar como ocorrerá o registro de frequência e de aulas no Diário 

de Classe durante os reagrupamentos por habilidades, por necessidades de 

aprendizagem semelhantes, elaboramos as orientações disponíveis neste link. 

Adicionalmente, para possibilitar a diferenciação do registro de frequência 

de aulas entre os momentos de reagrupamentos por habilidades das aulas nas 

turmas regulares, foi adicionada uma funcionalidade na SED (Secretaria Escolar 

Digital) que permite identificar esses momentos. Essa diferenciação é importante 

de ser realizada uma vez que nos momentos de reagrupamento os professores 

poderão ministrar aulas para estudantes de diferentes turmas, e até anos/séries 

diferentes, ainda que o professor regente da turma continue como principal 

responsável pelo registro na SED. O tutorial que explica como fazer isso encontra-

se neste link. 
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