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RESUMO 

 
A importância histórica e legal do Livro Registro de Classe, enquanto instrumento de afirmação dos 
processos de ensino e de aprendizagem desenvolvidos em sala de aula, nos levou a estudos 
teóricos, levantamento documental e intervenção na prática escolar, durante os dois anos em que 
participamos do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Este estudo se justifica por 
testemunharmos as constantes queixas e registros equivocados, advindos dos professores e 
pedagogos, quanto à escrituração, orientação e articulação das informações fornecidas 
cotidianamente. Sendo a prática das anotações diárias às vezes vistas e consideradas pelos 
professores como obrigação e uma tarefa árdua e sem sentido, apenas com finalidade burocrática, 
decidimos por descobrir meios de demonstrar a necessidade jurídico-legal e pedagógica deste 
importante documento. Para tanto, foi necessário levantar as normas e legislações que regulamentam 
a escrituração escolar; resgatar a utilização do registro escolar desde o seu primórdio; analisar como 
os registros podem comprometer a veracidade do trabalho pedagógico; diagnosticar as supostas 
dificuldades quanto ao registro correto; e organizar momentos de pesquisa no Portal Dia-a-Dia 
Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), no intuito de conhecermos o 
formato do projeto piloto do Registro de Classe on-line. A implementação das ações e atividades 
possibilitaram confrontar e refletir, em sentido teórico e prático, as dificuldades e dúvidas mais 
frequentes vivenciadas no contexto escolar, na efetivação de registros corretos e fidedignos como 
forma de assegurar os direitos e deveres dos envolvidos nesse processo, no caso os professores, 
estudantes, pais e escola de modo geral. 
  
Palavras-Chave: Registro de classe; escrituração; trabalho pedagógico; fonte documental.   

 
 
INTRODUÇÃO 
 

A escola, enquanto instituição responsável pela educação formal de ensino 

tem na documentação escolar a formalização das funções atribuídas a ela, e dentre 

tantos registros e documentos encontra-se o Livro Registro de Classe. Desde que 

surgiu até hoje, seja na forma impressa ou digital, é utilizado como meio para 

registro de frequência, conteúdo, rendimento e outros.  

Este documento vem sendo manuseado por milhões de professores e 

supervisionado por pedagogas (os) de todas as escolas públicas e privadas do país. 

No entanto, são constantes as “queixas” advindas dos educadores sobre a forma de 

escrituração. Muitos professores apresentam dificuldades em compreender que 

registrar, transcrever a prática pedagógica não é meramente um ato burocrático, 
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mas uma ação escolar que relata a trajetória do fazer pedagógico do professor e as 

situações de aprendizagem do aluno. Um fazer que não é aleatório ou improvisado, 

mas que é planejado intencionalmente com base nos documentos oficiais da escola, 

as diretrizes curriculares, plano de trabalho docente e regimento escolar ainda.  

Segundo Ribeiro (2006,p.29- 31), 

 

[...] registrar implica, em principio, estabelecer a concepção de educação na 

qual esse registro está fundamentado e quais intencionalidades permeiam o 

ato de registrar. Os registros realizados pelo professor são na sua maioria 

influenciados pelos princípios da organização do trabalho pedagógico na 

escola, e essa organização, muitas vezes, apresenta dinâmicas e 

expedientes que dificultam o registro mais fidedigno da realidade observada 

na sala de aula. 

 

Geralmente, são nos finais de bimestre e de ano letivo os momentos mais 

específicos para perceber e sentir as dúvidas que surgem dos professores ao 

preencherem o Livro Registro de Classe. Fato que pode ser constatado pelos 

pedagogos no momento de conferir e vistar os registros.  

Os professores encontram dificuldade em articular os registros aos 

documentos oficiais, e ainda por considerar este documento uma exigência da 

escola, alguns dizem até que é da responsabilidade apenas da pedagoga em 

exercício a sua escrituração correta. E nesse ciclo os pedagogos reclamam por 

encontrar erros, rasuras e enganos que comprometem e contestam a veracidade do 

trabalho planejado e concretizado em sala de aula. 

Apesar das informações recebidas e das orientações fornecidas pelos 

pedagogos, na prática ainda existem muitos registros desarticulados com os 

documentos oficiais que fundamentam a prática docente. Parece que o Livro 

Registro de Classe não é compreendido como documento importante e sério. Mas, 

sim, visto como mera exigência burocrática, sem importância pedagógica e legal, 

que articulado a outros documentos pode testemunhar a legitimidade da prática 

pedagógica em sala de aula, rendimentos, acesso, permanência, evasão, tempo e 

espaço educacional. 

Assim, resgatarmos um pouco do que representa o Livro Registro de Classe 

na perspectiva histórica, ratificando a necessidade do mesmo como um dos 

instrumentos de escrituração e gestão escolar que comprova o trabalho realizado na 



 
 

escola. Sendo ele um documento importante e necessário, que tem sobrevivido 

longos anos de evolução, na educação brasileira. 

 Como professora e pedagoga há oito anos na rede estadual de educação do 

Paraná, é possível perceber as dificuldades de muitos professores em entender que 

o Livro Registro de Classe não é do professor, mas é um documento escolar que 

traz os dados da sua prática em cada turma e que, portanto, os registros precisam 

ser organizados de tal forma que qualquer leigo possa entender. 

Também é verdade que os professores têm uma série de atribuições e 

funções que sobrecarregam o dia a dia dos afazeres pedagógicos, os quais se 

incluem as atividades práticas e teóricas, que vão além do preenchimento do Livro 

Registro de Classe (MERLI, 2013). Percebe-se que os registros realizados cumprem 

apenas uma demanda “burocrática”, ou seja, é utilizada nos espaços escolares de 

tal forma que não valoriza a relação pedagógica teoria-prática, sendo vista como 

algo desnecessário e uma atribuição a mais que gera “reclamações” dos professores 

e professoras ao preencherem este documento. E os pedagogos no momento de 

conferir reclamam das divergências e falta de precisão dos registros, que às vezes 

geram conflitos no interior da escola entre equipe pedagógica e professores. 

Considerando os motivos apresentados, a estrutura dessa produção tem 

como base a pesquisa bibliográfica e os estudos específicos realizados no primeiro 

ano de capacitação pelo PDE, junto à Universidade Estadual de Maringá (UEM).  No 

segundo ano realizamos a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

escola e participamos do Grupo de Trabalho em rede (GTR) com cursos de 

capacitação para os professores da rede estadual de ensino.  

Assim, o presente artigo não tem a intenção de esgotar a discussão sobre o 

tema, mas justifica-se pela necessidade de promover um estudo  teórico, prático e 

reflexivo com os professores e pedagogos sobre quais  dúvidas  envolvem o 

preenchimento desse documento, buscando promover  um novo olhar acerca do 

Livro Registro de Classe, do ponto de vista oficial e legal, desde o seu formato 

impresso até o atual sistema on-line 

Nesse sentido, elencamos como objetivo geral promover momentos de estudo 

sobre o Livro Registro de Classe como ferramenta que legitima a veracidade do 

trabalho pedagógico na efetivação de direitos e deveres de professores e alunos. E, 

ainda, como específicos: levantar as normas e a legislação que regulamentam e 



 
 

garantem a efetivação dos direitos e deveres dos alunos e professores; analisar 

como os registros podem comprometer e contestar a veracidade do trabalho 

pedagógico; diagnosticar as dificuldades no ambiente escolar quanto à escrituração 

correta do Livro Registro de Classe e organizar momentos de pesquisa no portal Dia 

a Dia Educação para conhecer o formato do projeto piloto do Livro Registro de 

Classe on-line. 

Vale ressaltarmos que a escolha do título deste trabalho está, de forma 

figurativa e até jocosa, relacionada ao tempo histórico no qual se inscrevem 

documentos que versam sobre o uso do Livro Registro de Classe na instituição 

escolar, mesmo antes dela adquirir o formato pelo qual a conhecemos hoje. O fato 

de estar presente na história da escola brasileira, como modo de registrar o 

cotidiano da sala de aula por meio da frequência dos alunos, conteúdos trabalhados, 

ocorrências disciplinares e avaliações de aprendizagem, parece não ter alcançado 

ainda o patamar de documento jurídico-legal e pedagógico com incontestável 

importância para professores e estudantes.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 
A história nos deixa presentes. Entre os presentes que deixa, os registros 
estão entre os mais belos. O que ganhamos de alguém é um presente, e 
talvez assim se chame porque simboliza a presença de quem nos deu. Mas 
“presente” é também o lugar do tempo em que estamos: entre o passado 
que já se foi e o futuro, que ainda não chegou. (TASSINARI, 1995)3 

 

  
Nos cantos de armários desativados nas escolas, em gavetas esquecidas de 

muitos arquivos e nos sótãos é que se encontram, segundo Mignot e Cunha (2002), 

os registros do cotidiano escolar sendo “guardados". Algumas vezes, durante 

arrumações esporádicas, os documentos são relidos e selecionados, ou destruídos 

e desprezados. Alguns são registros que descrevem o fazer docente e discente, e 

outros tratam da vida administrativa e cultural da instituição escolar. No entanto, 

estes documentos possibilitam a leitura e releitura de um passado que pode 

significar uma revisão das necessidades e objetivos do momento presente. 

Nesse sentido, Bastos (2003, p.169) considera que: 
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[...] lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, construir com imagens e 
ideias de hoje as experiências do passado. A construção do passado é 
relativa, é condicionada pelo presente. É o presente que aponta o que é 
importante e o que não é, portanto, um interpretar; é quando emergem os 
efeitos que se podem avaliar os acontecimentos.  

 

Os arquivos históricos escolares representam, assim, uma contribuição de 

valor inestimável, cientifico e cultural para a história de uma determinada instituição 

e amplia as possibilidades da pesquisa na educação brasileira. 

Pode-se afirmar com Ribeiro (2011) que os primeiros registros de classe 

foram feitos em simples cadernos e, mesmo assim, eram considerados documentos 

oficiais das escolas. Tanto nos documentos oficiais de orientação pedagógica, 

quanto na literatura nacional e internacional, o registro escolar é considerado 

atividade de grande valor para os professores, seja como apoio à reflexão da prática 

pedagógica, seja como auxiliar importante na elaboração do planejamento e 

replanejamento pedagógico e nas ações coletivas da instituição, tais como a 

elaboração, nos dias atuais, do Projeto Político Pedagógico (PPP), do Plano de 

Ação da Escola (PAE) e Plano de trabalho Docente (PTD). 

Quando tratamos da documentação escolar cabe resgatarmos um pouco da 

história das práticas de registro. Desde a Era Clássica, até os dias atuais, 

professores e funcionários tiveram suas práticas funcionais e atividades 

pedagógicas registradas pelo uso da oralidade e/ou da escrita. Fernandes (2008) 

lembra que com a aprendizagem da escrita o registro passou a fazer-se presente no 

cotidiano da escola, tanto em forma de textos orais transcritos, quanto dos escritos 

pelos próprios mestres.  

Só em tempos mais modernos foi que a utilização do pergaminho, e mais 

tarde o papel, entram em cena como recurso para concretizar a escrita. Ribeiro 

(2011) afirma que estes registros aos poucos foram tomando formas mais 

especificas, para comprovar uma ação aqui, um momento ali, recheado de marcas e 

impressões, sendo que muitas delas tinham uma relação direta com o ensino e a 

aprendizagem, por vezes retomados e questionados especialmente em momentos 

de reavaliar para planejar a ação pedagógica. 

Ribeiro (2011) ensina, ainda, que no registro documental da sala de aula:  

 

[...] a escrita foi se materializando gradualmente, talvez por uma 
necessidade da própria experiência em sala de aula, ou devido até mesmo 



 
 

por uma exigência do mundo pós-moderno e complexo, atribulado e repleto 
de informações, de docentes que ocupavam funções de “tomadores de 
decisão”. (RIBEIRO, 2011, p.37) 

 

A partir das exigências mencionadas por Ribeiro (2011), a história do Livro 

Registro de Classe, ou qual seja a nomenclatura que obteve historicamente, se 

confunde com a história dos registros de professores que, não raro, preenchiam 

cadernos avulsos com dados sobre o desenvolvimento da aprendizagem de seus 

alunos e as experiências positivas e negativas das atividades trabalhadas em sala 

de aula. Assim, cada professor mantinha sua prática de registro, com seu olhar e 

concepção, de forma individual.  

Com a função de recuperar a memória dos fatos vivenciados com a turma, o 

Livro Registro de Classe, de acordo com Ribeiro (2011), é entendido como um 

documento da história dos atores do processo educativo, exagerado propositalmente 

por nós como da Era Glacial à Era Digital. Nele foi e é fundamental registrar o 

planejado, descrevendo as intenções do trabalho pedagógico. Imprimem-se no 

papel, também, as pequenas ocorrências de sala de aula, e o conjunto de anotações 

que será avaliado e validado pela equipe escolar, em especial pelos pedagogos, 

supervisores, inspetores escolares e das províncias de acordo com momento 

histórico. 

Como parte da documentação oficial da escola, a escrituração administrativa 

composta pelos livros de matricula escolar, livros de frequência de alunos, mapas de 

frequência e o diário de classe é utilizada como fonte de pesquisas e informações 

pelos historiadores da educação, na busca de aprofundamento e desvelamento das 

tensões e tramas que marcaram a relação entre ensino, aprendizagem e 

conhecimento, que ocorrem no processo de escolarização dos sujeitos matriculados. 

Tais registros se mostram como dispositivo normativo e de controle, que ao longo do 

tempo documentam informações sobre as condições sociais, econômicas e culturais 

da família e o desenvolvimento físico e intelectual das crianças, como forma mais 

completa de se conhecer os alunos (VIDAL, 2005). 

No entanto, a compreensão de seus conteúdos (o que registrar), seus 

objetivos (para que), suas formas (como) e utilização variam de acordo com as 

diferentes concepções de educação e os projetos pedagógicos delas decorrentes do 

contexto educacional do período. Neste caso, é evidente a importância do professor 

articular os registros aos documentos oficiais, ou seja, na sua ação de planejar/ 



 
 

executar/ registrar e refletir o dia-a-dia em sala de aula, considerar vários aspectos 

que são observáveis e que, de alguma forma podem se tornar levantamentos 

provocativos e questionadores. Dados que podem ser comparados a um “novelo de 

lã”, pois cada vez que se puxa a ponta da linha, novos indicadores aparecem e 

refletem os processos de ensino e de aprendizagem implícitos em seu interior. 

Exigindo do professor a construção de possibilidades na direção de “novos” 

encaminhamentos metodológicos para diferentes turmas e alunos. 

Merli (2013, p.5) indica que: 

 

[...] Em alguns casos os registros são feitos de forma aleatória verifica – se 
que o registro é realizado principalmente em duas situações: uma delas 
seria como planejamento da prática e a outra como descrição das 
atividades que foram realizadas. Em alguns casos, aplicam - se as 
atividades e só é feito o registro daquelas que o professor julga relevantes, 
ou seja, que lhes são solicitadas. Observa-se que tal postura se relaciona 
com o tempo de experiência que as (os) professoras (es) têm no magistério. 

 

Nesse sentido, o Livro Registro de Classe se consubstancia como um 

instrumento de acompanhamento e de impressão de desempenho, registro da 

frequência dos alunos, do conteúdo ministrado, de data e professor responsável da 

disciplina. Este documento é, portanto, um valioso instrumento pedagógico que, no 

dia a dia escolar, auxilia a sistematização, organização e análise de aprendizagem 

do aluno e do trabalho realizado pelo professor em determinado contexto 

considerando tempo e espaço. 

Nessa perspectiva, para Vidal (2006, p.36), “[...] teria o professor, no registro 

de classe, o sentido da escrita que amplia a memória e historiza o processo ensino 

aprendizagem, tornando-o instrumento que possibilita a reflexão, concede 

autonomia e certifica a tomada de decisões”. Para as instituições escolares, sua 

contribuição está em, concomitantemente a outras fontes, entender o funcionamento 

institucional escolar por dentro, já que esse tipo de material é portador dos 

conteúdos do currículo escolar e traz explícito ou implícito a forma como se deu a 

relação com o conhecimento. Aliás, dependendo do período histórico no qual for 

tomado como fonte pode ser considerado excelente fonte histórica para o resgate da 

organização e funcionamento das instituições escolares. 

O Livro Registro de Classe, mesmo diante de tantas outras nomenclaturas 

que este documento obteve ao longo de sua existência, conserva a sua importância 



 
 

histórica documental pedagógica e jurídico-legal. Em meio a tantas mudanças e 

avanços tecnológicos, ele contínua firme no seu propósito e finalidade de 

instrumento catalisador e portador de vários dados, responsável por “abastecer e 

alimentar” um sistema.  

As informações, que vão desde frequência e rendimento de cada aluno, carga 

horária de cada disciplina, turma, entre outras, possibilitam registrar os avanços, as 

frequências e os conteúdos, deixando as marcas de uma prática, de uma intenção 

educativa. Mas é também burocrático a partir do momento em que se delega a ele a 

função de ser um documento oficial, podendo a qualquer momento ser requisitado e 

utilizado para comprovar a escrita feita pelo professor, como as práticas e ações que 

asseguram os direitos e deveres dos alunos (as) e professoras (es), foram 

compreendidas e efetivadas. 

Artigas (2009, p.110-111) reafirma que:  

 

O livro registro de classe, não é meramente uma exigência burocrática, é o 
referencial representativo de dados e registros do trabalho efetivado em 
sala de aula, da produção pedagógica, do processo de ensino e 
aprendizagem. Tomado como concretização do plano de trabalho docente; 
é expressão do projeto político pedagógico. É o documento escolar que 
registra a ação pedagógica (professor e alunos), [...] lembrando que, a 
qualquer momento este instrumento pode ser solicitado a fim de ser 
analisado pelas partes interessadas: pais, alunos, equipe pedagógica e 
administrativa, segmentos colegiados da mantenedora, entre outros.  

 

Logo, os registros precisam ter coerência, conversar entre si, ser concisos e 

cúmplices não dando margem a dúvidas. Que sejam usados para respaldar e 

confirmar uma prática democrática, assegurando as condições de aprendizagem a 

todos, indistintamente. 

O papel do pedagogo, considerando sua trajetória no Brasil, tem assumido 

diferentes funções, como a Orientação Educacional, a Supervisão Escolar e a 

Coordenação Pedagógica de escolas. Hoje, especificamente no Paraná a partir da 

Lei Complementar 103/04, a SEED tem buscado resignificar o papel desse 

profissional no sentido de exercer função central na articulação do processo 

educativo.  

No entanto, tendo em vistas os diferentes setores no âmbito escolar, supõe 

que não seja um trabalho fácil de agir individual, mas que demanda e torna o 

processo um esforço coletivo e que sozinho, é uma ação utópica. São inúmeras as 



 
 

atribuições do pedagogo descritas na Lei, que são sustentadas fortemente pelo 

Projeto Político Pedagógico da escola e Regimento Escolar. Saviani (1985) se refere 

ao profissional pedagogo, da seguinte forma: 

 

Pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o 
processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os 
procedimentos, os métodos através dos quais se conecta ao domínio do 
patrimônio cultural acumulado pela humanidade. (...) A palavra pedagogia 
traz sempre ressonâncias metodológicas, isto é, de caminho através do qual 
se chega a determinado lugar. Alias isto já está presente na etimologia da 
palavra, conduzir (por um caminho) até determinado lugar (SAVIANI, 1985, 
p. 27-28.). 

 

A partir destas considerações, é evidente que o pedagogo não pode restringir-

se ao trabalho burocrático ou de “bombeiro” apagador de incêndio, que impera no 

sistema escolar. E sim, direcionar as ações considerando as necessidades e 

realidade escolar previstas no Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação da 

Escola. 

A relação do pedagogo com o Livro Registro de Classe, não parece tão 

diferente daquela estabelecida pelo professor. Seja no sistema de registro impresso 

ou online, o pedagogo dentre tantas funções já descritas pelo Edital nº37/2004, está 

o de acompanhar, orientar e vistar este documento. Segundo Artigas, (2009), atestar 

a produção pedagógica da caminhada em direção ao ensino e aprendizagem, no 

sentido de produzir mudanças no estado de ser do aluno. 

Muitas vezes, a rotina do trabalho tem tornado este fazer do pedagogo um ato 

mecânico, burocrático e cumpridor de tarefas, que deixa escapar oportunidades de 

analisar pedagogicamente as informações apresentadas, parece haver um divórcio 

entre o trabalho burocrático e o pedagógico.  

Precisa, assim como o professor, direcionar o olhar para a reflexão–ação, 

considerando os erros e equívocos encontrados nos registros como ponto de partida 

para retomar e fazer interferência com o professor, a luz dos documentos e proposta 

de trabalho que foram assumidos coletivamente, bem como aquele proposto pelo 

professor para cada turma de acordo com as especificidades dos alunos. O 

panorama apresentado através dos registros deve servir para, de acordo com 

Artigas, (2009, p.54), lembramos que o Livro Registro de Classe deve ser utilizado 

com vistas a transformá-lo em referencial representativo de dados e registros do 



 
 

trabalho efetivado em sala de aula, da produção pedagógica, do processo de ensino 

e aprendizagem.  

Ao refletir sobre os registros, automaticamente estes desvelam dificuldades e 

fragilidades. São dados que gestores, pedagogos e professores dialogam sobre eles 

e avaliam quais instrumentos e metodologias podem ser lançadas para avançar na 

prática do fazer pedagógico. Busca-se também delinear de forma consistente e 

articulada a melhor forma de legitimar estes registros visando assim uma prática 

transparente e consistente. Busca-se, assim, um agir coordenado em termos de 

ações, em conformidade com os documentos norteadores e legislações que 

fundamentam toda a organização do processo educativo. 

 

1. TECNOLOGIA: FERRAMENTA DE USO PEDAGÓGICO E TÉCNICO 

 

Para Machado e Teruya (2009, p.1726- 1737) o avanço tecnológico com suas 

ferramentas tem adentrado em todos os espaços na sociedade, inclusive o campo 

da educação. Nesse processo, as instituições públicas de ensino vêm buscando 

acompanhar tais mudanças que visam à evolução na educação, esse pensamento 

cresce diariamente no ambiente escolar. Consequentemente, as constantes 

inovações tecnológicas têm preocupado e interferido no trabalho dos professores, 

pois ficam em aberto, questões sobre como ter domínio para lidar com a informação 

digital.  

Mesmo com as tentativas ainda que discretas de tornar acessíveis os meios 

tecnológicos a toda população, desde o incentivo aos softwares livres, a aquisição 

de equipamentos de baixo custo e financiamento em longo prazo, há professores 

que não possuem um microcomputador ou notebook. Muitos mal sabem ligar e 

desligar a máquina como acontece com a TV Pendrive - kit multimídia. Segunda 

pesquisa, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) Educação 2012, 

divulgada na capital paulista pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI. br), 

menos da metade dos professores de escolas públicas tiveram disciplinas na 

faculdade voltadas ao uso do computador como ferramenta pedagógica. Há cursos 

de pedagogia que sequer mencionam tecnologia. “A infraestrutura é importante”, 

mas concomitantemente é preciso avançar na capacitação pedagógica para uso 

dessas ferramentas.  



 
 

Outro fator limitante que tem gerado inúmeras reclamações pelo professor no 

uso das TICs, no processo educativo, é a velocidade da internet.  

 

Para que o professor utilize as tecnologias com o objetivo de facilitar a 
aprendizagem, como instrumento para construção do conhecimento e 
democratização ao acesso do uso dos novos produtos tecnológicos, é 
necessário que ele domine o uso da máquina e também a sua utilização 
pedagógica (POCHO, 2003, p.14).  

 

Os professores ainda apresentam dificuldades no uso técnico e pedagógico 

sobre as tecnologias. Segundo Moran (2003), o domínio técnico é a “capacitação 

para saber usar, é a destreza que se adquire com a prática”. Este domínio implica 

em saber de que forma podemos utilizar essas tecnologias para facilitar o processo 

de aprendizagem. Seria começar pelo mais simples, mais conhecido, mais fácil e 

avançar em propostas mais ousadas, talvez a resistência de muitos professores em 

enfrentar o medo, reside em mostrar tal fragilidade por não saber usar e utilizar as 

ferramentas tecnológicas a favor da aprendizagem e quem sabe, dinamizar os 

registros. 

É preciso usufruir da tecnologia existente no processo de ensino- 

aprendizagem, na circulação de dados e informações. E quem sabe diminuir o 

tempo que os professores (as) gastam na escrituração manual do Livro Registro de 

Classe, podendo adequar às tecnologias hoje disponíveis. 

 

2. LIVRO REGISTRO DE CLASSE - DO TRADICIONAL AO DIGITAL. 

 

Vários tipos de sistemas de diários de classe eletrônicos vêm sendo 

desenvolvidos em muitas universidades do Brasil, em redes públicas de ensino de 

muitos estados brasileiros. No Paraná, segundo informação do Portal Dia a Dia 

Educação-Programa e Projetos, não podia ser diferente. Encontra se em fase de 

testes, desde 2013, o projeto piloto Registro de Classe Online, que abrange, hoje, 16 

escolas no total. O projeto busca a gestão dos registros das informações construídas 

em sala de aula, como frequência, notas e conteúdos, ainda em fase de teste e, 

provavelmente, ajustes serão feitos antes da implementação em toda a rede pública. 



 
 

Os espaços públicos institucionais, portanto, têm se tornado ambiente 

propício para testar, executar e administrar vários projetos de órgãos públicos 

inclusive a Secretaria de Estado de Educação (SEED). Para Oliveira (2013.p.28):  

 

Os sistemas corporativos informatizados do Estado do Paraná são 
desenvolvidos e mantidos pela Companhia de Informática do Paraná 
(CELEPAR), que possibilita o acesso às informações institucionais 
educacionais por meio de software livre. [...] promovendo Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 

Ainda de acordo com Oliveira (2013), os gestores das escolas públicas 

estaduais paranaenses contam com um sistema de informação que atende a gestão 

de dados referentes aos registros escolares. Trata-se do Sistema Estadual de 

Registro Escolar – SERE, disponibilizado aos gestores da escola pública, no link 

“gestores”, e designado como “sistemas de registro”, com acesso possível pelo 

Portal Dia a Dia Educação. 

 O novo Registro de Classe Digital (RC Digi), desenvolvido pela Celepar, 

agiliza o processamento de informações e envia os dados ao Sistema Estadual de 

Registro Escolar (SERE). Este sistema pode ser acessado por meio dos tablets 

distribuídos pela SEED e nos computadores disponíveis nas escolas.  

O aluno incluído no sistema aparece automaticamente na lista do 

ensalamento do professor no RC Digi. Dessa forma, o pedagogo responsável por 

cada escola pode acompanhar a qualquer momento o que foi lançado pelo 

professor, checando notas, frequências e conteúdos com maior agilidade e rapidez. 

No entanto, resgatando historicamente os primeiros registros feitos em 

escolas brasileiras, as pesquisas teóricas realizadas apontam que o Livro Registro 

de Classe praticamente nasceu com a criação da escola no mundo e permanece no 

cotidiano das escolas atuais com as mesmas funções da sua origem. Todavia, com 

nomenclaturas diferentes e caminhando para uma versão adequada ao momento 

histórico contemporâneo, agora por meio da versão digital. 

Assim, a estrutura da proposta de estudos e intervenção pedagógica discutiu 

a problematização e o objeto de estudo advindos do contexto escolar, no qual a 

professora atua como pedagoga. Os estudos tiveram como base a pesquisa 

bibliográfica e os estudos específicos realizados no primeiro ano de capacitação 

pelo PDE, junto à Universidade Estadual de Maringá (UEM) e no segundo ano, a 



 
 

implementação do projeto de intervenção pedagógica com o público alvo da 

pesquisa da escola e paralelamente discutido no programa de trabalho em rede 

(GTR), curso para formação de professores da rede estadual do Paraná.  

O projeto de intervenção deu inicio na semana pedagógica de 2015 sendo 

apresentado ao coletivo escolar da seguinte forma:   

A) Partes principais da pesquisa: justificativa, problemática e os objetivos. A 

finalidade foi contextualizar os envolvidos na intenção da pesquisa que 

são as ações a serem trabalhadas em oito (8) encontros de quatro (4) 

horas cada, com total de trinta e duas (32) horas. Esta mesma ação se fez 

presente no primeiro encontro da implementação. Nesse caso, só com o 

público alvo que participou do curso. Todo planejamento teve como foco 

estudo de textos e das legislações especificas sobre Livro Registro de 

Classe, com a intenção de analisar-se a temática e suas implicações 

históricas, culturais e educacionais.  

B) O foco metodológico consistiu em levantar, analisar e diagnosticar as 

dificuldades de se efetuar os registros e perceber sua importância histórica 

legal e seriedade pela qual os registros devem ser efetuados, 

possibilitando aos cursistas uma ação reflexiva e uma tomada de 

consciência coletiva, de modo a gerar um novo olhar para este 

instrumento de transcrição do trabalho pedagógico. 

 

O trabalho de pesquisa produziu discussões e reflexões que evidenciaram o 

Livro Registro de Classe como um instrumento de grande potencial pedagógico, 

tendo em vista sua capacidade enquanto fonte de memória histórica, legal e 

educacional. 

Nossa finalidade foi contextualizar os envolvidos, profissionais atuantes no 

Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste – Ensino Fundamental e Médio, EJA, com base 

na pesquisa realizada, direcionando-os às ações a serem trabalhadas nos encontros 

de estudo. O foco metodológico consistiu em aprofundamento teórico, conceitual e 

operacional da gestão dos registros fundamentados nas legislações e nos 

documentos oficiais que norteiam e asseguram o bom andamento das atividades 

educacionais e burocráticas da escola. 



 
 

 No primeiro encontro percebemos o interesse e envolvimento dos 

participantes pelas atividades e pelo tema. A contextualização do objeto de estudo 

ao longo da história deixava os cursistas admirados e perplexos em saber da sua 

existência de tão longa data.  As reações dos cursistas se confirmavam a cada texto 

e imagens que traziam a forma como os professores, ainda no período oitocentista, 

criavam e recriavam novos campos de anotações, demonstrando com seus registros 

que pouco ou quase nada havia mudado quanto à forma de registrar. Talvez alguns 

campos sofreram poucas mudanças, buscando apenas adequar-se às exigências 

históricas, pedagógicas e documentais, reforçando sua importância enquanto 

instrumento de valorização das ações educativas próprias da instituição escolar. 

 

FINALIZANDO 

 

As atividades teóricas e práticas levaram os cursistas a refletirem sobre seus 

registros, tendo que ao mesmo tempo conferir, analisar e sugerir alterações nos 

registros de outros colegas. Foi um momento de impacto, pois eles se viram como 

autores e coautores de uma prática que não é valorizada e às vezes considerada 

sem importância por eles mesmos, feita sem preocupação ou por simples 

desconhecimento de como registrar.  

Os cursistas tiveram contato com documentos produzidos por colegas da rede 

pública, em particular nos quais destacaram as dificuldades dos professores e 

equipe pedagógica na tarefa de planejar, executar e registrar fatos e ações de sala 

de aula. Foram discussões que trouxeram riqueza de detalhes, para “novas” 

possibilidades de abordagem do tema por meio de uma confirmação prática de 

como os registros produzidos no espaço escolar firmam-se na tríade “planejar, 

executar e registrar”. Os registros devem, portanto, estar afinados com este tripé, 

que sustenta toda a ação pedagógica, atestando sua veracidade sempre que 

necessário.  

Considerar e valorizar a importância dos registros desde as formas mais 

primitivas até a provável implantação no sistema online nas escolas estaduais foi, 

sem dúvida, um momento de entusiasmo. Considerando a era tecnológica, na qual 

se vive, é imprescindível que as escolas vivenciem suas práticas pedagógicas como 

espaço de modernização, transpondo do sistema impresso ao registro online. 



 
 

O Grupo de Trabalho em Rede (GTR) significou vivenciar um tempo e um 

espaço ricos e diferentes daquele presencial, pois o grupo de cursistas era 

heterogêneo, com professores, pedagogos e gestores das mais diferentes 

disciplinas, realidades e modalidades de ensino. As discussões foram produtivas 

tendo em vista as diferentes funções na escola e a forma como cada um lida com os 

registros, especialmente o Livro Registro de Classe.  

As discussões ultrapassaram a problemática apresentada, levando os 

cursistas a considerar outras problemáticas como a adaptação curricular um direito 

garantido aos alunos inclusos; a avaliação, a ser discutida e considerada no 

momento de escriturar este documento.  

O final do GTR coincidiu com a inserção de mais algumas escolas no 

programa de implantação do registro online. Essa noticia gerou uma discussão 

animada e entusiasmada de alguns cursistas, ao tomarem conhecimento de que a 

sua escola estaria inserida no percentual de “sortudos” para o ano de 2016. Claro 

que não ficaram de fora os questionamentos quanto à capacidade da rede de 

internet, da manutenção dos equipamentos e a formação tecnológica dos 

professores.  

São as preocupações de quem conhece o espaço da escola pública e suas 

necessidades, e sabe, também, que existem preocupações e reivindicações 

legítimas, que estão na pauta de luta dos professores da rede estadual em geral. Há 

uma busca incessante por melhores condições de trabalho, com o fim de garantir 

mais qualidade na educação escolar.  

Neste sentido, os registros da escola permanecem, ao longo da história, como 

meio e fim de garantir o bom andamento da prática educativa, confiando aos 

professores a tarefa imprescindível de transcrever fatos, ações e propostas no 

documento chamado “Livro Registro de Classe”.  
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