ISBN 978-85-8015-080-3
Cadernos PDE

I

Versão Online

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE
Artigos

SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO ESCOLAR: UMA FERRAMENTA À
SERVIÇO DA ESCOLA
GUGEL, Ivair1
KLIEMANN, Marciana Pelin2
RESUMO: Este artigo apresenta reflexões acerca da utilização do Sistema Estadual de Registro
Escolar – SERE, enquanto ferramenta de apoio, utilizado pela equipe pedagógica no contexto da
Gestão Escolar, envolvendo a esta equipe do Colégio Estadual Novo Horizonte, do município de
Toledo. Nele, será apresentada uma síntese dos resultados obtidos durante o PDE – Programa de
Desenvolvimento Educacional, do Estado do Paraná. A partir da análise teórica e prática, objetivou-se
proporcionar à equipe, um conhecimento mais sistemático do SERE e sua aplicabilidade, mostrando
os diferentes caminhos possíveis para buscar e interpretar as informações disponíveis no sistema,
servindo de embasamento para o desenvolvimento do trabalho nas unidades escolares, sendo este
de fundamental importância, pois servirá de subsídio para o planejamento das ações educacionais
com o intuito de construir propostas que visem a melhoria no ensino-aprendizagem. Sendo assim,
este artigo tem como objetivo principal refletir sobre a utilização do sistema, como ferramenta de
apoio ao trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte junto
aos professores, orientando-os da importância do correto registro das informações, da leitura,
interpretação e utilização dos dados extraídos do SERE com a finalidade de superar possíveis
fragilidades que possam ocorrer no processo.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido no intuito de refletir sobre o Sistema Estadual
de Registro Escolar – SERE, enquanto ferramenta de apoio ao trabalho da equipe
pedagógica, e realizado junto ao Colégio Estadual Novo Horizonte, no município de
Toledo, enquanto prática que visa contribuir no desenvolvimento de ações
pedagógicas junto aos professores. Por isso, buscou-se produzir uma proposta que
teve por finalidade disseminar informações inseridas e geradas pelo SERE que são
pertinentes ao trabalho dessa equipe e que tem por finalidade proporcionar
condições de analisar, discutir e utilizar as informações disponíveis no trabalho
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diário, objetivando a melhoraria e a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido
na escola.

REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando a importância das informações processadas pelo Sistema, fezse necessário identificar e discutir com a equipe pedagógica a importância de
conhecer e fazer a leitura destes dados que são inseridos e gerados no/pelo SERE,
com o trabalho desenvolvido junto aos professores, como bem descrevem Roque e
Costa (2006) que veem a escola como um sistema de informações que está
articulado com o sistema social, cultural e tecnológico, que marcam a sua identidade
e dão visibilidade aos processos educativos. Os autores pensam em um contexto
que se volta
[...] para a descentralização do poder de decisão e para uma maior
flexibilidade e autonomia das organizações escolares, as pessoas e, muito
em particular, os professores, passarão a ter um papel crucial no sucesso
da sua organização. Esse papel será tanto mais relevante quanto a sua
ação e participação sejam orientadas por um conhecimento profundo da
realidade em que trabalham. (ROQUE; COSTA, 2006, p. 15).

Roque e Costa destacam: “[...] processar os dados provenientes de várias
fontes, auxiliar a gestão e o processo de tomada de decisão [...]” (ROQUE e
COSTA, 2006, p. 11).
Observa-se, conforme destaca o texto de Roque e Costa, a necessidade e
importância

de

traçar

estratégias

para

melhorar

o

processo

de

ensino-

aprendizagem, auxiliando os pedagogos na busca, interpretação e utilização dos
dados extraídos do Sistema, a fim de favorecer a prática pedagógica junto aos
docentes, com o intuito de superar possíveis fragilidades no registro das
informações escolares.
Salienta-se a importância de que os pedagogos (as) saibam que o SERE
têm informações primordiais para o desenvolvimento pedagógico, que se bem
trabalhadas, analisadas, auxiliam a equipe nas ações cotidianas, como bem destaca
Zuccarone (2011):
O princípio de todas as informações geradas pela tecnologia disponibilizada
é aumentar o poder de decisão do educador, antecipando-se aos casos de
dificuldade individual de cada aluno na rede, conhecendo e compreendendo
as causas / os problemas, bem como os eventuais motivos que levaram a

criança a apresentar uma ou outra dificuldade em algum momento do seu
processo natural de aprendizagem. (ZUCCARONE, 2011, p. 61).

Nesse processo, o papel que exerce a equipe pedagógica é muito importante, pois
cabe a ela fazer a articulação entre o professor e o Projeto Político Pedagógico
desenvolvido na escola. Segundo o autor:
Cabe a esse profissional liderar a construção do projeto político-pedagógico,
bem como acompanha-lo e produzir os ajustes necessários no decorrer da
sua execução, mantendo o rumo das ações através de um poderoso
sistema de informações, que possa avaliar resultados e indicar ações que
objetivem o sucesso do trabalho dos educadores. (ZUCCARONE, 2011, p.
79).

Nesta perspectiva, a equipe pedagógica poderá utilizar o Sistema como
ferramenta auxiliar na organização das informações da vida escolar dos alunos,
pois, no SERE, são inseridos os dados cadastrais, de matrícula, rendimento
(aprovação e reprovação) e movimento (transferência e evasão escolar), entre
outros, sendo que, a partir destes, são gerados relatórios e emitidos documentos
oficiais tais como: o Histórico Escolar, Relatório Final e Ficha Individual, e que,
juntos, servem de base para formar o banco de dados único e centralizado, com
informações estatísticas e gerenciais confiáveis e utilizadas para tomada de
decisões e construção de políticas públicas pelos Gestores de Ensino.
Muitas informações oriundas do SERE ficam disponibilizadas no Portal Diaa-Dia-Educação3, que apresenta “[...] serviços, informações, recursos didáticos e de
apoio para toda a comunidade escolar.” (PARANÁ, 2014).
Foi importante salientar também, que do Sistema são extraídas e migradas
informações para o Censo Escolar4, que é realizado pelo INEP/MEC todos os anos.
Essas informações
[...] 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).
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Sendo o Sistema Estadual de Registro Escolar uma ferramenta a serviço da
escola, justifica-se a utilização desses recursos em todos os seus níveis, inclusive
pela equipe pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte do município de
Toledo.

METODOLOGIA PARA UMA APLICAÇÃO AMPLA E EFETIVA DO SISTEMA

Foi articulado na Produção Didático-Pedagógica (PDP), buscar, por meio da
interação, conhecer e informar mais sobre o SERE e o que o mesmo proporciona de
dados que possam ser utilizadas pelos pedagogos na escola, no intuito de auxiliar
no processo de construção coletiva de propostas que visem melhorar o ensinoaprendizagem. Por isso, buscou-se proporcionar à equipe um conhecimento mais
sistemático do SERE, da sua aplicabilidade, mostrar os diferentes caminhos para
buscar as informações disponíveis e que servirão de embasamento e subsídio para
o desenvolvimento do trabalho na unidade escolar no tocante às ações
educacionais.
Tendo por base os resultados da pesquisa realizada nas instituições de
ensino, a qual serviu de referência para o desenvolvimento da Produção DidáticoPedagógica, bem como, o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica
na Escola junto à equipe pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte, do
município de Toledo, é importante que se discuta e reflita neste artigo as seguintes
indagações:


A utilização destes dados é de interesse e relevância, também, para

a equipe pedagógica?


O uso assertivo dos dados gerados pelo SERE pode, efetivamente,

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem?
A construção do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a Produção
Didático-Pedagógica, a qual serviu de base para a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola foram desenvolvidos de forma a buscar
elementos que pudessem responder às indagações acima citadas. Num primeiro
momento, a implementação foi pensada para ser aplicada nas 28 Escolas
Estaduais no Município de Toledo, tendo como público alvo a equipe pedagógica

das referidas escolas. No entanto, questões adversas ocorridas neste ano letivo de
2015, impossibilitou a aplicação do Projeto na forma inicial. Contudo, o
desenvolvimento da implementação, aconteceu, na sua totalidade, com a equipe
pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte, mantendo-se o público alvo
proposto no Projeto.
O trabalho inicial foi organizado e desenvolvido em dois Grupos de Estudos
com os membros da equipe pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte, onde,
levou-se em consideração o resultado da pesquisa por amostragem, realizada em
2014, com a equipe pedagógica de 10 escolas estaduais do município de Toledo. Os
dados dessa pesquisa foram compilados em gráficos e fizeram parte da PDP. O
resultado nos deu uma visão de que a formação do pedagogo é essencialmente
pedagógica, humana e não está voltada para o uso de recursos tecnológicos
disponíveis na escola, principalmente os recursos inerentes ao SERE. Tem-se
comumente pensado que esta ferramenta fica restrita ao uso da equipe
administrativa e tem caráter apenas de registro. No entanto, para que se tenha êxito
no processo de ensino-aprendizagem, como bem destaca Zuccarone, “um dos
quesitos que envolvem a formação dos líderes está no acesso à informação [...]”
(ZUCCARONE, 2011, p. 79).
O gestor educacional pode conceber, orientar e utilizar-se de sistemas
de informação, onde “[...] pelo processamento de dados, gera relatórios que podem
servir

para

a

tomada

de

decisão

coletiva

destinada

ao

replanejamento

organizacional, monitoramento e revisão do trabalho escolar [...]”. (OLIVEIRA, 2013,
p. 10).
O trabalho pedagógico deve estimular reflexões e alavancar mudanças no
processo ensino-aprendizagem, a fim de articular tecnologias e aprendizagem.
Segundo Moran, “Um diretor, um coordenador, tem nas tecnologias, hoje, um apoio
indispensável ao gerenciamento das atividades administrativas e pedagógicas.”
(MORAN, 2003, p. 2).
A implementação do projeto proporcionou a cada participante acesso ao
SERE onde puderam confrontar informações/dados que foram inseridos e gerados a
partir do Livro Registro de Classe. Essas informações foram coletadas a partir da
seleção de uma turma (observando todas as disciplinas) do Colégio Estadual Novo
Horizonte, tendo como referência o ano letivo de 2014. Os dados foram compilados
em uma planilha em cumprimento a atividade à distância, prevista na PDP.

Além de confrontar os dados que foram coletados na atividade elencada
acima, cada participante pôde acessar o Sistema e conhecer o leque de relatórios
que estão disponíveis e que podem ser utilizados no cotidiano escolar.
A partir dessa atividade, foi possível perceber o grande interesse que os
pedagogos passaram a atribuir ao Sistema, enquanto ferramenta de apoio utilizada
em seu trabalho, como relata uma das participantes:
Considero que correspondeu e muito minhas expectativas, pois sempre
achei uma necessidade enquanto pedagoga poder ter acesso às
informações do SERE e principalmente saber utilizar em meu trabalho.
(Pedagogo 01).

Desta forma, a organização dos grupos de estudos, proposto na
implementação foi essencial para o aprofundamento e conhecimento acerca do
Sistema, pois no contexto geral, “[...] os processos de gestão e de controle do
sistema de informação são cruciais para incrementar os níveis de eficiência da
gestão escolar [...].” (ROQUE; COSTA, 2006, p. 2).
Pensando o SERE como 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 Sistema Escola, e uma base
gerencial onde armazena, trata e distribui as informações conforme a
demanda, tanto a nível Estadual como Federal e Municipal. (PARANÁ,
2014.).

A partir da construção do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e da
implementação da PDP, a utilização destes dados foi de interesse e relevância para
o trabalho desenvolvido com a equipe pedagógica do Colégio Estadual Novo
Horizonte. Percebeu-se, por meio dos relatos coletados na atividade final que os
participantes dos Grupos de Estudo atestaram que as atividades corresponderam às
expectativas a partir do trabalho realizado junto a essa equipe, como é evidenciado
na própria citação:
Por diversas vezes em meu trabalho precisei de alguma informação de
determinado aluno (matrícula, boletim escolar, relatórios estatísticos, etc.) e
sempre necessitei do auxilio de um Agente II da secretaria. A partir do meu

acesso, fica mais fácil e rápido o meu trabalho com todos os dados
disponíveis, conforme a minha necessidade (Pedagogo 02).

O desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola teve
por finalidade, propiciar à equipe pedagógica um olhar diferente em relação ao
SERE. Foi mostrado a esses profissionais que o Sistema pode e deve ser utilizado
como uma ferramenta de apoio no desenvolvimento do trabalho pedagógico no
ambiente escolar, propiciando estratégias e planejando ações educacionais, que
visem à melhoria na qualidade do ensino, como foi descrito por um dos
participantes:
Através do sistema a escola pode analisar como está a aprendizagem dos
alunos, comparando de um bimestre para o outro se evoluíram ou
descaíram. E no final do ano letivo, através das taxas de aprovação,
reprovação, evasão, a escola estabelece metas, ações para que se possa
diminuir significativamente os índices negativos para o próximo ano
(Pedagogo 01).

Da forma como foi desenvolvida essa atividade junto aos pedagogos,
articulando conhecimento teórico atrelado a prática, a mesma proporcionou um
maior conhecimento acerca do SERE, enquanto ferramenta de apoio e conteúdo
potencial no auxílio ao trabalho diário na escola, como também, compreendeu-se a
importância de manter-se a coerência entre o que se registra no Sistema e no Livro
Registro de Classe, pois são documentos que dão legalidade a vida escolar do
aluno.
Este procedimento vem ao encontro das inovações que estão ocorrendo no
SERE, com o intuito de melhorar ainda mais a coleta de informações relativas ao
aluno e que dão base à legalidade desse processo. Essas mudanças no
aperfeiçoamento do Sistema têm por objetivo facilitar e garantir a fidedignidade das
informações que são inseridas, processadas e geradas pelo mesmo e utilizadas nas
diferentes secretarias, tanto a nível municipal, estadual como federal, subsidiando os
Gestores de Ensino na tomada de decisões e construção de políticas públicas.

AS REFLEXÕES SURGIDAS NO GTR – GRUPO DE TRABALHO EM REDE

Paralelamente a aplicação da PDP, foi realizado, no período de 31/08/2015 a
02/12/2015, o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), do qual este autor foi tutor, em

que foi apresentado o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, discutindo
questões conceituais e posteriormente, realizando debate sobre os autores que
fundamentaram o trabalho em apreço.
Para que houvesse uma melhor interação dos cursistas com o conteúdo
proposto no GTR, o primeiro módulo abordou sobre aprofundamento teórico, quando
elencou-se sugestões de materiais relacionados à tecnologia na Gestão Escolar. Foi
possível perceber que o conteúdo tem gerado muitas discussões nos últimos anos,
principalmente sobre a forma como são utilizadas as tecnologias no contexto da
escola.
Mesmo que o Projeto estivesse direcionado a um público mais específico, no
caso a equipe pedagógica, por meio dos fóruns e diários encaminhados e tutorados
por este professor, os cursistas (pedagogos e professores) conseguiram
compreender a importância do tema evidenciado, dando retorno significativo com
suas impressões sobre as produções.
Nas interações realizadas no decorrer do GTR, ficou visível a contribuição
que este trabalho proporciona para a rede pública de ensino, não somente não
disciplina de Gestão Escolar, como também nas demais áreas do conhecimento. No
desenvolvimento

do

Grupo

de

Trabalho

muitos

participantes

contribuíram

grandemente para o aprofundamento do tema. Abaixo, apresentam-se citações que
são fundamentais para entender um pouco da visão que os cursistas tinham com
relação à utilização dos recursos tecnológicos e mais especificamente do SERE.

Professor 1
[...] as ferramentas tecnológicas é uma realidade no cotidiano escolar, a não
utilização destas seria um retrocesso no processo ensino-aprendizagem. Os
pedagogos, nos estabelecimentos em que se encontram, são cada vez mais
importantes para uma eficácia na qualidade do ensino e a utilização do
sistema de informação vem a contribuir para o seu sucesso.

Professor 2
Segundo a proposta no trabalho do Professor Ivair destaca-se por ser de
um tema ou assunto que muitas vezes a grande maioria dos professores
(me incluindo) e equipe pedagógica já ouviram falar e até utilizam, mas não
se dão conta da grande ajuda que este Sistema pode trazer "ainda" para
todos se utilizando apenas o básico que o Sistema oferece. É claro que o
SERE já proporcionou uma melhoria na qualidade de trabalho de alguns

envolvidos com a área da educação, através de análise de dados, facilidade
de acesso aos dados de cadastro, conferências de notas, acompanhamento
de rendimentos, enfim as várias dificuldades. As escolas que ainda não
fazem uso desta ferramenta precisam de um projeto de intervenção, para
que haja uma descentralização do poder de decisão e para que se possa
buscar uma maior flexibilidade e autonomia das organizações escolares.
Necessitam de uma abertura maior para que as pessoas e, os professores,
possam participar de forma real, pensando no futuro da educação e para
que o sucesso da sua organização aconteça.

Ao analisar as contribuições elencadas acima, é possível afirmar que as
tecnologias no ambiente escolar, e mais especificamente o SERE, passou a ser
visto como ferramenta importante no cotidiano da escola e principalmente no que
concerne ao trabalho desenvolvido pelo pedagogo, tendo em vista a quantidade e a
qualidade nas informações que podem ser geradas por esse Sistema.
Embora o GTR tenha ficado restrito apenas à discussão no âmbito teórico,
reitera-se que foi de fundamental importância e apresso as contribuições que foram
produzidas pela maioria dos participantes, pois, demonstram que entenderam que o
Sistema só tem a contribuir com a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe
pedagógica no contexto escolar. As interações realizadas pelos cursistas foram
positivas, já que denotam a preocupação com relação a qualidade do ensinoaprendizagem.
Para se chegar a essa constatação e para que houvesse um melhor
entendimento por parte do cursista, o segundo módulo do GTR tratou
especificamente do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e da Produção
Didático-Pedagógica.
O professor cursista teve a oportunidade de fazer a leitura dos materiais de
estudo, os quais foram disponibilizados on-line, e aprofundar a discussão acerca da
aplicabilidade do Projeto em sua escola. Percebeu-se que a grande maioria
desconhecia as inúmeras opções de informações que existem e que podem ser
extraídas do SERE.
Por outro lado, muitos destacaram que a equipe pedagógica pouco uso faz
dessas informações, o que, na maioria das vezes, se dá por falta de conhecimento,
por ser um Sistema que fica mais restrito ao administrativo da escola. Embora não
pudessem acessar o Sistema para verificação na prática, a Produção DidáticoPedagógica trouxe inúmeras ilustrações (prints de páginas do Sistema) as quais
serviram de subsídios para as discussões realizadas nos fóruns.

Durante a realização do GTR os participantes tiveram acesso ao material e
avaliaram-no de forma reflexiva a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola, da Produção Didático-Pedagógica e da implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola.
Apesar de que a maioria dos cursistas não tivesse o domínio do SERE,
percebeu-se que todos reconheciam a importância da temática, devido às
fragilidades que foram observadas e detectadas no contexto escolar onde os
professores estavam inseridos. Essa evidência pode ser percebida nas citações
abaixo:

Professor 3
É possível perceber que os levantamentos realizados e as informações
trazidas em forma de gráficos com os dados estatísticos, permite traçar um
panorama da realidade de cada turma, das especificidades de cada turno e
assim, coletivamente, pensar ações e estratégias que possam ir ao
encontro das necessidades e demandas de cada um. Porém, tais dados são
de acesso da secretaria, professores da educação especial e equipe
pedagógica, pois ainda é possível perceber que os professores das turmas
regulares, não tem o hábito, provavelmente por falta de conhecimento, da
riqueza de dados e informações que esse sistema nos oferece.

Professor 4
A divulgação do SERE e a sua utilização no trabalho da equipe pedagógica
é de suma importância para que possamos, além de nos auxiliar no trabalho
diário, entendermos quando estes se transformarem em dados nacionais
(censo escolar, ideb, etc.).

Após a leitura dos materiais que foram propostos no primeiro módulo,
percebeu-se que os cursistas conseguiram entender a grande importância que o
SERE proporciona no condicionamento do trabalho desenvolvido pelos pedagogos
na escola, com relação às informações que são trazidas e geradas pelo Sistema e
que podem fazer parte do rol de atividades que compete a equipe pedagógica no
desenvolvimento da sua função.
Essa afirmação é evidenciada nas citações feitas professores que fizeram
parte do desenvolvimento do GTR, dando ênfase na importância da utilização do
SERE como recurso pedagógico, socializado e disseminado entre os componentes
da comunidade escolar, tendo em vista a qualidade das informações e a utilidade da

mesma no trabalho desempenhado pelo pedagogo com o professor e no
atendimento aos pais.
Diante das afirmações que foram elencadas pelos cursistas, reitera-se que a
proposta que foi pensada e construída por este tutor no GTR se concretiza como
positiva, pois alcançou os objetivos de maneira eficaz e com qualidade, o que pôde
ser constatado por meio das inúmeras interações feitas pelos professores cursistas.
É importante salientar que alguns tiveram um entendimento maior em relação
à geração de dados do SERE, pois, atestaram, entre outras considerações, que as
informações inseridas no Sistema são utilizadas na coleta do Censo Escolar. Isso já
denota um conhecimento mais amplo e sistematizado, já que essas informações,
emitidas pelo SERE, formam um banco de dados e são fundamentais no processo
de formulação de políticas públicas.
Por isso, é possível afirmar que houve um aprendizado tanto pelos cursistas
quanto para esse tutor, pois essa troca de experiências, por meio das interações nos
diários e fóruns, proporcionou um dinamismo e ao mesmo tempo uma troca de
conhecimento, pelo fato de cada um trazer em sua bagagem as peculiaridades
vivenciadas no seu contexto escolar.
Por fim, o terceiro módulo trouxe a tona a discussão sobre a implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. Nessa fase, o cursista pôde
analisar novamente o Projeto, a PDP e principalmente o relato da implementação,
sendo que este último trouxe informações e dados com relação a dinâmica utilizada
no processo, por este professor PDE. Nesta etapa, a partir da leitura e análise dos
materiais de estudo, cada cursista elaborou o seu próprio Plano de Ação, que foi
organizado a partir da sua experiência de trabalho, tomando por base as ações
propostas pelo professor PDE ao longo do GTR.
Em suma, o trabalho desenvolvido no GTR foi importante e gratificante, por
trazer a tona uma discussão pouco conhecida entre os professores e pedagogos das
nossas escolas. Mas, após as leituras sugeridas nos materiais de estudo, e as
discussões e interlocuções que foram elencadas nos fóruns e diários, o SERE se
transformou em uma importante ferramenta a ser discutida e utilizada no âmbito
escolar, seja ela pelo gestor, professor ou equipe pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foram compilados os dados e resultados da implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, junto à equipe pedagógica, e do
Grupo de Trabalho em Rede (GTR), onde foi mostrado e discutido que o SERE é um
sistema disponível e que tem como objetivo auxiliar toda a gestão da escola.
Acessá-lo e utilizá-lo em consonância ao trabalho desenvolvido pelo pedagogo no
seu cotidiano é imprescindível, pois o “coordenador, por meio desse conjunto de
informações, pode direcionar com sucesso o seu grupo de trabalho na consolidação
do seu projeto político-pedagógico.” (ZUCCARONE, 2011, p. 80). Essas informações
tiveram o caráter de propiciar, à equipe pedagógica da escola e aos cursistas do
GTR, subsídios para a tomada de decisões com vistas ao sucesso do aluno e a
superação de possíveis dificuldades que possam ser diagnosticadas no decorrer do
processo de ensino-aprendizagem.
Este artigo teve como objetivo principal analisar e refletir sobre a ações que
foram implementadas no grupo de estudos tendo como referência a utilização do
Sistema enquanto ferramenta de apoio ao trabalho desenvolvido pela equipe
pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte, do município de Toledo, e do
Grupo de Trabalho em Rede (GTR), discutindo e orientando, a partir da leitura do
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e da Produção Didático-Pedagógica, a
importância quanto ao correto registro das informações, da leitura, interpretação e
utilização dos dados que são inseridos e extraídos do SERE tendo sempre como
objetivo sanar as possíveis inconsistências ocorridas no processo.
Nesta perspectiva, percebeu-se que os participantes de todas as etapas do
processo (Projeto, PDP, Implementação, bem como, os cursistas do Grupo de
Trabalho em Rede) compreenderam a importância que o SERE passou a ter no
trabalho diário envolvendo a equipe pedagógica na instituição de ensino onde atua.
O SERE não é mais visto apenas como um sistema alheio aos afazeres da
equipe pedagógica, mas sim, passou a ser uma ferramenta de apoio no trabalho
desenvolvido por estes profissionais, visando sempre à qualidade do ensinoaprendizagem a partir da orientação aos docentes e do atendimento desenvolvido
com os pais.
Desta forma, cada participante e cursista percebeu que as informações que
são registradas, por exemplo, no Livro Registro de Classe do professor, devem estar

em consonância com os dados que são inseridos e gerados pelo SERE, e que estes
dados devem proporcionar a cada equipe condições de desenvolver um trabalho de
forma consistente junto a comunidade escolar, com o objetivo de buscar sempre
estratégias visando a superação das possíveis fragilidades que possam aparecer no
decorrer deste processo. Essas ações devem sempre estar pautadas em dados
concretos e confiáveis, e que possam servir de embasamento a tomada de decisões
de acordo com as normatizações vigentes, visando sempre o aprendizado do aluno
e o correto registro de suas informações.
Por fim, a organização e realização dos Grupos de Estudos junto à equipe
pedagógica do Colégio Estadual Novo Horizonte, do município de Toledo, como
também, do Grupo de Trabalho em Rede, conforme foi relatado, atendeu as
expectativas dos participantes de forma a responder com eficácia as indagações que
foram elencadas neste Artigo como ponto de partida e que dava ênfase na
discussão e utilização do Sistema pelos pedagogos como uma ferramenta de apoio
na sua prática, o que ocorreu de forma substancial com a participação efetiva na
realização das atividades e análises dos diferentes relatórios pelos pedagogos e
cursistas envolvidos nesse processo.
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