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1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - 

TURMA 2014 

 

Título:SERE: valorização do trabalho e qualidade na informação 
disponibilizada 

Autor:Patricia Rodrigues 

Disciplina/Área: 

 

Gestão Escolar 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 

Imaculada Conceição, E E - E F 

Avenida Getúlio Vargas, nº 2 

Município da escola: Jacarezinho 

Núcleo Regional de Educação: Jacarezinho 

Professor Orientador: Maria Lúcia Vinha 

Instituição de Ensino Superior: UENP - Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 

Relação Interdisciplinar: 

 

 

Resumo: 

 

Esta unidade didática apresenta algumas 
funções do SERE WEB, utilizando a "Escola 
Teste", disponível para treinamento, cuja 
finalidade é auxiliar o secretário e os agentes 
educacionais que trabalham na secretaria das 
escolas a dirimirem as dúvidas sobre a 
inclusão do cadastro de alunos, sendo esse 
um dos campos que comumente apresentam 
erros no momento da alimentação do sistema, 
ocasionando auditorias e comprometendo a 
qualidade da informação prestada. Os dados 
produzidos pelo SERE subsidiam várias 
ações dentro e fora da Escola, portanto é de 
suma importância a exatidão nas 
informações. O objetivo principal deste 
trabalho é melhorar a qualidade da 
informação produzida e disponibilizada pelo 
SERE WEB, por meio da conscientização da 
importância do trabalho realizado pelos 
secretários e agentes educacionais nas 
escolas, valorizando o trabalho em equipe, o 
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conhecimento da legislação /orientações 
antes de proceder a digitação dos dados, o 
conhecimento das funções do SERE WEB e a 
motivação profissional. Com este propósito 
esperamos diminuir os erros de informação 
prestado no SERE WEB e contribuir com uma 
educação de qualidade. 

 

Palavras-chave: 

 

SERE.  Valorização. Informação. Qualidade. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 
 

Agentes Educacionais que trabalham na 
secretaria das escolas e utilizam o SERE. 
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2  APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta unidade didática é uma produção didático-pedagógica direcionada aos 

secretários e agentes educacionais que trabalham na secretaria das escolas com o 

SERE (Sistema Estadual de Registro Escolar), representado pelo SERE WEB, que é 

o sistema online utilizado por todas as escolas estaduais do Paraná e disponibilizado 

para as escolas municipais e particulares. 

 Apresenta algumas funções do SERE WEB, utilizando a "Escola Teste", 

disponível para treinamento, cuja finalidade é auxiliar o secretário e os agentes 

educacionais que trabalham na secretaria das escolas a dirimirem as dúvidas sobre 

a inclusão do cadastro de alunos, sendo esse um dos campos que comumente 

apresentam erros no momento da alimentação do sistema. 

 Os dados produzidos pelo SERE subsidiam várias ações dentro e fora da 

Escola, portanto é de suma importância a exatidão nas informações, mas na prática 

alguns erros acontecem na coleta e digitação de informações no SERE WEB, visto 

as constantes auditorias e solicitações de correção, comprometendo a qualidade e 

veracidade dos dados. Como exemplo podemos citar cadastros com dados 

incorretos ou incompletos, duplicidade de matrículas, erro na digitação de notas e 

resultado final, registro de classificação e reclassificação de alunos feitos de forma 

incorreta dentre outros. 

 Também no SERE WEB é coletado anualmente informações para o Censo 

Escolar e posteriormente os dados são migrados para o Educacenso. (Programa 

utilizado em todo Brasil pelo INEP/MEC para realizar o Censo). São coletadas 

informações sobre a escola, sua infra estrutura, turmas, alunos, professores e 

funcionários. No Censo também são realizadas auditorias e observamos alguns 

erros de informação.  

 Para realizar as correções são despendido tempo e várias consultas e isso 

gera um retrabalho, pois algumas correções não dependem só da escola, mas 

envolvem outras pessoas e setores dos Núcleos de Educação e da Secretaria de 

Estado da Educação. 

 O objetivo principal deste trabalho é melhorar a qualidade da informação 

produzida e disponibilizada pelo SERE WEB, por meio da conscientização da 
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importância do trabalho realizado pelos secretários e agentes educacionais nas 

escolas, valorizando o trabalho em equipe, o conhecimento da legislação 

/orientações antes de proceder a digitação, o conhecimento das funções do SERE 

WEB e a motivação profissional.  

 Com este propósito esperamos diminuir os erros de informação prestado no 

SERE WEB e contribuir com uma educação de qualidade. 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 O SERE (Sistema Estadual de Registro Escolar) está presente em todas as 

escolas estaduais através do SERE WEB, que é um sistema de informação online, 

com acesso através de usuário e senha, devidamente cadastrados.  

 Os secretários das escolas possuem acesso, sendo que, de acordo com a 

necessidade outras pessoas do ambiente escolar também podem ser cadastradas 

com acesso total ou restrito. Nas escolas municipais e particulares não é obrigatório 

o uso do SERE WEB, mas a maioria utiliza esta tecnologia. 

 Fundamentalmente as funcionalidades apresentadas pelo SERE WEB, 

possibilitam o registro da vida escolar dos alunos, tais como seu cadastro, turma, 

avaliações, emite documentos como a ficha individual, histórico escolar, relatório 

final, dentre outros, e apresenta relatórios de acompanhamento e estatísticos como 

exemplificado a seguir no Portal Dia a Dia Educação da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná: 

 

O Sistema Escola é um Sistema de Informações voltado para a coleta, 
tratamento e disseminação de informações para o planejamento e gerência 
do processo educacional. É composto por um Módulo onde cada Escola da 
rede realiza seus cadastros de alunos, turmas, avaliações, movimentações 
e outras informações necessárias, denominado de Sistema Escola. Uma 
base gerencial armazena, trata e distribui as informações conforme a 
demanda, tanto em nível Estadual como Federal e Municipal. (PARANÁ, 
2014). 

 

 No Paraná, o Censo Escolar também é feito no SERE WEB e posteriormente 

as informações são migradas para o sistema EDUCACENSO, o qual é utilizado por 

todos os estados da federação para coleta de dados da educação básica.  
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 Esses dados servirão para subsidiar as políticas públicas na área da 

educação, tais como o repasse de verbas para o transporte escolar, merenda, livro 

didático, dentre outros.  Como elucida Castro (2011) no portal do INEP: 

Outro inegável benefício da adoção do Censo Escolar como principal 
parâmetro para as políticas educacionais foi o aumento da eficiência 
e eficácia dos programas governamentais, como Merenda Escolar, 
Livro Didático e Dinheiro na Escola. Com o cadastro único das 
escolas e informações precisas sobre o número de alunos por 
estabelecimento, nível de ensino e série, os desperdícios foram 
eliminados. Além disso, garantiu-se a efetiva universalização destes 
programas.  

 Quanto ao início do programa SERE, Oliveira (2013), destaca em ordem 

cronológica de eventos seu ano de implantação em "1993: desenvolvimento do 

Projeto SERE pela CELEPAR, a partir do programa utilizado pelo Colégio da Polícia 

Militar".Desde então o sistema vem sendo aperfeiçoado na parte tecnológica e em 

suas funcionalidades, buscando atender cada vez mais de forma satisfatória a 

escola e todos que utilizam dos dados produzidos pelo SERE, comprovando sua 

utilidade como ferramenta tecnológica. De acordo com Almeida (2011, p.2): 

 

[...] a tecnologia dentro das organizações é atualmente, um dos 
principais recursos utilizados na geração da informação integrada, 
por permitir níveis de confiabilidade e rapidez exigidos para o seu 
uso eficiente e efetivo. 

 
 

 Os dados produzidos pelo SERE WEB norteiam o trabalho desenvolvido na 

escola, pois os relatórios de avaliação e estatísticos auxiliam no acompanhamento 

pedagógico do aluno possibilitando uma visualização do rendimento e frequência, 

servindo de apoio para possíveis intervenções durante o ano letivo.  

 Com os resultados do Relatório Final, a escola tem disponível o quadro de 

alunos aprovados, reprovados, desistentes e transferidos, que possibilitam avaliar e 

planejar ações visando a melhoria e qualidade do ensino. Desta forma ressalta 

Oliveira (2007a, p.14): 

 

Decidir a partir de boa informação significa optar por uma estratégia 
administrativo-pedagógica mais segura de intervenção frente aos 
problemas escolares, entre eles, o alarmante índice de reprovação e 
evasão. A gestão da informação, a partir do sistema de registro 
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escolar, representa mais um caminho para a promoção do aluno pela 
qualidade de ensino. 

 

 Em um sentido mais amplo os dados estatísticos fornecidos pelo SERE e 

Censo Escolar servem de apoio para a tomada de decisões na educação, além do 

planejamento envolvem o repasse de recursos tão necessários às escolas, como 

esclarece no site do portal dia a dia educação: 

 

As informações coletadas pelo Censo Escolar servem de referência 
para a formulação de políticas públicas e execução de programas na 
área da educação, incluindo os de transferência de recursos públicos 
como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e 
uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, 
Dinheiro Direto na Escola e Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).(PARANÁ, 2014). 

 

 Consultando as escolas na fonte acima descrita no Portal Dia a Dia 

Educação, foi possível visualizar vários indicadores educacionais por escola 

disponível para a comunidade, tais como número de turmas e matrículas, taxa de 

rendimento escolar, distorção idade/série, dentre outros, tendo como fonte de dados 

o SERE e o Censo Escolar. 

 Neste sentido Oliveira (2007b, p.8) confirma a abrangente utilização dos 

dados do SERE na esfera educacional e também pela comunidade escolar: 

 

O SERE foi desenvolvido para facilitar a gestão educacional e a 
gestão escolar. Porém, a quantidade de dados que detém possibilita 
a sua utilização por todos da comunidade escolar, sobretudo alunos 
e responsáveis, comentário feito pelo Diretor Geral da SEED.  

 

 Perante o exposto pode-se verificar a utilidade do SERE como ferramenta 

tecnológica, presente na secretaria das escolas do Paraná e a relevância dos dados 

produzidos por este sistema, como admite Caires (2010, p.36) "Praticamente todo o 

plano de trabalho da educação no Estado do Paraná é norteado pelas informações 

processadas no Sistema SERE WEB". 

 Tratando-se de tecnologia de informação, é imprescindível a figura do gestor 

da informação, profissional este responsável em coletar, proceder a digitação e 

disseminação dos dados, como afirma Junior (2004,apud DAVENPORT, 2008): [...] a 

gestão da informação pode ser vista como um conjunto estruturado de atividades 
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que incluem o modo como as organizações obtêm, distribuem e usam a informação. 

 No caso específico do SERE, o gestor da informação é o secretário escolar e 

os agentes educacionais que auxiliam no trabalho desenvolvido na secretaria das 

escolas, sendo o usuário direto do sistema, detém grande responsabilidade perante 

as informações prestadas, como ressalva Oliveira (2007b, p.8):  

 

O usuário primário e, portanto, prioritário do SERE é o profissional 
responsável pela secretaria escolar – secretário (a ) e/ou auxiliar, que 
desempenha a função de técnico-administrativo. Este o alimenta com 
dados cadastrais provindos da família do aluno [...]O secretário 
escolar e/ou auxiliar corresponde ao funcionário gestor do SERE.  

 

 Perante esta tarefa, refletimos sobre a forma como este profissional trabalha, 

pois diante de tantas atribuições que lhe são conferidas, é necessário o 

planejamento e sistematização das ações para o bom atendimento da escola e da 

comunidade que necessita de seus préstimos. Como exemplificado por Monlevade 

(2006, p.76): 

 

Aqui entra a reflexão sobre o profissionalismo dos funcionários. Eles 
precisam dominar as técnicas inerentes a cada uma de suas 
funções, não superficialmente, como que “por acaso”, pelo 
“aprendizado da vida”, mas por meio de uma aprendizagem científica 
e técnica capaz de preparar cada um e cada uma para as múltiplas 
habilidades que o currículo amplo da escola irá exigir. 

 

 Desta forma, este profissional necessita constantemente buscar o 

aprimoramento em sua carreira através da qualificação e o desenvolvimento de 

competências para o desempenho de suas funções, visando cada vez mais prestar 

um trabalho com agilidade, atenção, e qualidade, como nos traz à baila Santos 

(2010, p.11): 

 

Competência profissional de acordo com as atuais Diretrizes 
Curriculares Nacionais definidas pelo CNE deve ser entendida como 
aquela capacidade individual e socialmente manifestada de mobilizar, 
articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes, 
valores e emoções necessários para garantir um desempenho 
eficiente das atividades profissionais requeridas pela natureza de seu 
trabalho. 
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 Também é importante estar motivado para o desempenho do trabalho, pois 

desta forma nos tornamos mais comprometidos diante dos desafios e temos a 

possibilidade de demonstrar nossa criatividade, buscando melhores resultados, 

como explana Fernandes (2013): 

Pode-se motivar o trabalhador, criando um ambiente de participação, 
de integração com superiores, com colegas de trabalho, partindo 
sempre da compreensão das necessidades dos empregados.[...] A 
gerência ou líder mais próximo precisa estar sempre demonstrando 
que as pessoas tem um papel importante na organização e que 
outras pessoas contam com elas. 

 
 Os agentes educacionais assim como outros profissionais da escola são parte 

fundamental do processo, cujo foco é o aluno, cada qual com seu valor e função 

específica, sendo assim a valorização do profissional é imprescindível. O trabalho 

realizado deve ser reconhecido e elogiado, pois foram despendidos esforços para 

obter o resultado esperado.  

 Às vezes faltam nas instituições escolares por parte do gestor um simples 

"parabéns" pelo seu trabalho ou pelo prazo cumprido. A valorização do profissional 

não inclui apenas o salário (que também é importante), mas o reconhecimento, 

como enfatiza Caires (2010, p.19): 

Em toda organização independente de seu seguimento as pessoas 
são essenciais para o sucesso. Talvez este entendimento tenha sido 
o eixo norteador das políticas de gestão de pessoas. A intenção é 
promover o convencimento aos profissionais de que eles são 
fundamentais no processo e despertar o sentimento de 
pertencimento para que assim não fiquem limitados à administração 
apenas de rotinas burocráticas.  

 

 Definir qualidade é um tanto complicado, pois sendo um termo subjetivo a 

cada indivíduo, pode gerar muitas interpretações, mas no caso da qualidade da 

informação produzida pelo SERE, torna-se importante mensurá-la devido a 

utilização e recursos advindos dela, neste caso quanto menos erros forem 

apresentados, melhor e mais confiáveis serão os dados produzidos. Sobre este 

assunto Calazans (2008) cita o seguinte: 

É consenso entre os pesquisadores que a qualidade da informação é 
essencial para a sobrevivência da organização e que deve ser 
tratada como um produto que precisa ser definido, medido, analisado 
e melhorado constantemente [...]. 
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 A busca por esta qualidade passa pela forma como o trabalho é conduzido e 

os fatores que interferem na realização a contento do mesmo. Como menciona 

Caires (2010, p.20) "O trabalho em equipe tem se sobressaído e apresentado 

melhor resultado quando comparado com o trabalho individual".  Quando nos 

associamos a outras pessoas, buscando o mesmo objetivo com certeza teremos 

melhores resultados. 

 De tal modo, as orientações e informações necessárias ao desenvolvimento 

do trabalho e consequentemente a alimentação do SERE WEB, devem ser 

conhecidas por todos os envolvidos, assim como o embasamento teórico advindo da 

mantenedora que é a Secretaria de Estado da Educação. Como ilustra Oliveira 

(2013, p.118): 

Pode-se considerar que os usuários com suas vivências e rotinas 
encontram-se no centro do Sistema Escolar, circundados pelo órgão 
descentralizado da mantenedora, o Núcleo Regional de Educação e, 
a seguir, mais externamente a Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná. Esta última possui como roteiro organizacional as 
determinações legais nacionais e estaduais, atenta às políticas 
públicas da esfera federal. 

 

 Neste contexto, nos encontramos diante dos erros no momento de prestar a 

informação, os quais podem ser comprovados mediante o volume de auditorias que 

as escolas e os técnicos do SERE nos Núcleos Regionais de Educação devem 

corrigir durante o ano, sem contar os erros que a escola detecta além das auditorias 

enviadas, às vezes só descobertos no ano seguinte ou depois de muito tempo. 

 É possível fazer tal citação, pois vivenciamos esta prática, durante os 15 anos 

de trabalho prestados ao Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, PR. no 

setor SERE. 

 Sabemos que o erro no desenvolvimento do trabalho é inerente à pessoa 

humana, mas podemos encontrar formas de minimizá-los conhecendo as causas 

que o fazem acontecer. Caires (2010, p.12) demonstrou esta preocupação ao citar 

um dos objetivos em seu trabalho "diminuir o índice de erros de informações no 

Sistema SERE". 

 Este problema gera desconforto, perda de tempo e o retrabalho para todos os 

envolvidos no processo, pois algumas correções não dependem apenas da escola, 

mas envolvem outras pessoas e setores dos Núcleos de Educação e da Secretaria 

de Estado da Educação, sem contar o comprometimento da qualidade da 
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informação. 

 

 

4 INCLUSÃO DE CADASTRO NO SERE WEB UTILIZANDO A "ESCOLA TESTE" 

 

 

 Pensando em contribuir com a qualidade das informações disponibilizadas 

pelo SERE WEB, devido a sua relevância para escola e para a implementação das 

políticas públicas na área da educação, esta unidade didática apresenta orientações 

sobre a inclusão do cadastro de alunos no SERE WEB, os quais comumente são 

realizadas auditorias e detectado erros de informação. Para compor essa 

apresentação foram consultados o Manual do Módulo de Cadastro de Aluno, 2012 e 

a Carta ao Secretário Escolar, 2014. 

 

 

4.1 CGM 

 

4.1.1 Significado de CGM: CGM significa Código Geral de Matrícula, sendo este um 

dos requisitos que a escola deve conferir / consultar ANTES de realizar o cadastro 

de um aluno no SERE WEB. 

 

4.1.2 CONSIDERAÇÕES:Cada aluno no SERE WEB deve possuir apenas um 

código em toda sua vida escolar, mesmo que seja matriculado em mais de um curso 

/ turno, como por exemplo no ensino regular e na Sala de Recurso ou na Atividade 

Complementar, pois todas as matrículas serão agregadas neste código para compor 

seu histórico de matrículas. 

 

4.1.3 ERROS DETECTADOS: São realizados cadastros de alunos e atribuído CGMs 

novos sendo que o aluno já possui um, ou é aproveitado o CGM de um aluno já 

matriculado para outro. 

 

4.1.4 COMO PROCEDER: Antes de realizar o cadastro de um aluno no SERE WEB, 

acesse o MENU / CONSULTA ALUNO NA BASE CENTRAL. 
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Figura 1 - Menu / Consulta Aluno na Base Central (ABC) 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 

 

 Proceda a digitação do nome completo do aluno de acordo com a certidão de 

nascimento e clique em PESQUISAR. 

 

 

 
Figura 2 - Consulta Aluno na Base Central (ABC) através da digitação do nome do aluno 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 
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 Deve aparecer uma relação com o nome dos alunos já cadastrados no 

Paraná, similares ao nome que foi digitado para pesquisa. Verifique o nome da mãe 

e a data de nascimento. 

 Caso encontre o aluno que está pesquisando, significa que o mesmo já 

possui um cadastro e um CGM, desta forma entre em contato com o Núcleo de 

Educação de seu município e solicite o CGM. Alunos transferidos de municípios do 

Paraná, geralmente trazem o CGM em sua documentação. 

 Caso não encontre o nome na relação, significa que o aluno não possui 

cadastro no Paraná, sendo assim pode ser atribuído um CGM para este aluno no 

momento de realizar seu cadastro. Isto acontece com alunos vindos de outro estado 

ou de escolas que não utilizam o SERE WEB. 

 

 
Figura 3 - Consulta Aluno na Base Central (ABC), relação de nomes similares no Paraná 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 

 

 Selecionando o nome do aluno desejado é possível consultar todo histórico 

de matrículas que o aluno já estudou em sua vida escolar, sendo esta informação 

importante para conferência da seriação correta do aluno. 
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Figura 4 -Consulta Aluno na Base Central (ABC), consulta histórico de matrículas 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste (2014) 

 
 
 
4.2  INCLUSÃO DO CADASTRO DE ALUNO  

 

 

4.2.1 CONSIDERAÇÕES: O cadastro do aluno no SERE WEB deve ser incluído 

uma única vez e depois da inclusão,deverá apenas ser atualizado, mesmo que o 

aluno troque de escola ou tenha mais de uma matrícula no mesmo ou em outro 

estabelecimento. Em hipótese alguma deve ser criado novo cadastro. A inclusão do 

cadastro é pré requisito para matrícula do aluno. 

 

4.2.2 ERROS DETECTADOS: A inclusão de cadastro para aluno já cadastrado, 

gerando a duplicidade de cadastros. Isso geralmente acontece devido à ausência 

(em mãos) de cópia do documento do aluno, no momento de incluir/alterar o 

cadastro, por não consultar se o aluno já possui um cadastro / CGM e também pela 

falta de atenção na conferência, pois qualquer erro na digitação do nome ou data de 

nascimento subentende ser outro aluno. 
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4.2.3 COMO PROCEDER: Para realizar o Cadastro do aluno, acesse MENU / 

ALUNO / INCLUIR 

 

 
Figura 5 - Menu / Aluno / Incluir Cadastro 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste (2014) 

 
 
 
 Proceda a digitação do nome do aluno completo, sem abreviaturas, conforme 

certidão de nascimento ou RG e com acentuação, cedilhas e apóstrofo, quando 

houver. Depois a data de nascimento, com especial atenção para não confundir com 

a data da emissão do documento e clique em INCLUIR. 
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Figura 6 - Incluir Aluno, através da digitação do nome e data de nascimento. 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 

 
 
 Temos três situações que podem ocorrer: 
 
 
 a) Na tela seguinte aparece o cadastro do aluno para ser preenchido, isso 

significa que o aluno não consta na Base Central ABC (onde foi consultado o aluno 

para verificar se possuía CGM e cadastro anteriormente) e nem no SERE WEB. 

Desta forma o sistema apresenta tela para inclusão dos dados, sendo que cada 

campo tem importância fundamental na vida escolar do aluno, pois retrata seus 

dados pessoais e especificidades, por isso devem ser digitados e revisados. 
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Figura 7 - Incluir Aluno, cadastro para ser preenchido. 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 

 
 
 
 b) Na tela seguinte aparece o nome do aluno sublinhado, isso significa que o 

aluno consta na Base Central ABC e não consta no Cadastro de Alunos do SERE 

WEB. Neste caso deve-se verificar os dados apresentados na tela, se conferem com 

o aluno que deseja cadastrar. Se estiverem corretos, clicar sobre o NOME 

SUBLINHADO para que o sistema apresente a tela para complementação dos 

dados do aluno e utilize o CGM já existente. 

 
 



 

20 

 

 
Figura 8 - Nome do Aluno Sublinhado 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB. Manual do Módulo de Cadastro de Aluno (2012) 

 

 Caso o Nome do Aluno e a Data de Nascimento sejam iguais aos dados do 

aluno que se deseja incluir, mas os dados do(s) documento(s) e o Nome da Mãe 

sejam diferentes, clicar no botão INCLUIR HOMÔNIMO e o sistema apresentará tela 

para cadastramento de todos os dados. Ao salvar, será gerado um CGM novo para o 

aluno.  

 O Botão” INCLUIR HOMÔNIMO” somente deverá ser utilizado quando se 

tratar de dois alunos com grafia idêntica de nomes e mesma data de nascimento 

porém, tratando-se de pessoas diferentes. 

 

 c) Na tela seguinte aparece o nome do aluno, mas não está sublinhado, isso 

significa que o aluno já está cadastrado. Realize a matrícula e acesse a função 

ALTERAR / EXCLUIR do menu ALUNO para confirmação dos dados cadastrais e 

complementação dos dados que porventura estiverem faltando ou incorretos. 
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Figura 9 -Nome do Aluno sem sublinhado 
Fonte: PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 
 
 

 
 

 
Figura 10 - Menu / Aluno /   Alterar/ Excluir 
Fonte:PARANÁ.SERE WEB, Escola Teste. (2014) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A escola enquanto espaço de aprendizagem e conhecimento, é formada por 

diferentes tipos de trabalhadores, e partindo do pressuposto que todos os 

funcionários de escolas também são educadores, pois visam a formação humana, 

este trabalho foi elaborado pensando no desempenho dos agentes educacionais da 

secretaria das escolas. 

 Nesse sentido, entende-se que o trabalho desenvolvido a partir de princípios 

da ética, da dedicação e da responsabilidade produzirá bons resultados, e é esse 

compromisso que se espera tanto dentro quanto fora da sala de aula, em respeito 

aos alunos. 

 Ressaltar essa responsabilidade e apoiar os agentes educacionais em suas 

dificuldades no desempenho do trabalho, quanto ao SERE WEB, é nosso principal 

motivo, pois a importância da qualidade da informação disponibilizada depende 

disso. 

 Demonstramos um dos campos que mais apresentam informações incorretas 

no SERE WEB, como forma de orientar a inclusão do Cadastro de Aluno, embora 

existam outros campos e por isso o trabalho continua. Conhecer as causas e 

motivos que induzem ao erro na alimentação do sistema e conseguir minimizá-los é 

nosso foco de estudo. 

 Para realização desta ação, faremos entrevistas, observações in loco, 

realizaremos dinâmicas para ressaltar o trabalho em equipe, apresentaremos vídeo 

sobre motivação e conversações sobre valorização do trabalho, bem como a 

importância e abrangência dos dados produzidos pelo SERE WEB. 
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