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APRESENTAÇÃO 

 

Este “Caderno Temático” faz parte da produção didático-pedagógica 

requerida aos professores participantes do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, turma 

2014/2015. 

O Título deste Caderno Temático é SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO 

ESCOLAR: UMA FERRAMENTA À SERVIÇO DA ESCOLA. O objetivo é orientar a 

Equipe Pedagógica das 28 Escolas Estaduais do município de Toledo, que ofertam 

o Ensino Regular, com exceção do CEEBJA1 Toledo, quanto a utilização das 

informações disponíveis no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), traçando 

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 professores, com o intuito de 

superar possíveis fragilidades no registro dos dados escolares. 

Portanto, faz-se necessário identificar e discutir com a Equipe Pedagógica a 

importância da aproximação e leitura das informações que são inseridas e geradas 

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). 

 O conhecimento e a utilização do SERE, enquanto ferramenta que centraliza 

informações sobre a vida escolar dos alunos, tem em sua estrutura, informações 

primordiais para o desenvolvimento pedagógico, que se bem trabalhadas, 

analisadas, auxiliam a equipe pedagógica nas ações cotidianas, como bem destaca 

Zuccarone (2011):  

                                                             
1
 CEEBJA – Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, utiliza o Sistema SEJA para 

registro de dados dos alunos. 
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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). 
 

 O autor destaca ainda: 

Somente será possível modificar os níveis de qualidade no ensino por meio 
do fomento da tecnologia da informação. Esta tecnologia compreende 
atender aos requisitos básicos de velocidade, segurança e confiabilidade da 
informação, para o processo de tomada de decisão [...]. (ZUCCARONE, 
2011, p. 56). 
 

 Nesse processo, o papel do Coordenador Pedagógico é muito importante, 

pois cabe a ele 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). 

Já, a justificativa da escolha do tema deste Caderno, levou em conta o 

conhecimento adquirido no trabalho realizado no Núcleo Regional de Educação de 

Toledo em contato com as instituições de educação básica da rede estadual nos 

últimos nove anos, onde se percebe que o SERE é uma ferramenta conhecida e 

utilizada na escola, na maioria das vezes, somente pela equipe administrativa. 

Portanto, faz-se necessário expandir esse conhecimento conforme está proposto no 

próprio tema do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola: “Conhecer as 

possibilidades que o SERE pode oferecer no trabalho da Equipe Pedagógica nas 

Escolas Estaduais de Toledo”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de leitura: 

- A gestão da informação no contexto da gestão escolar - Alberto Roque e Jorge Adelino Costa.  

- A Tecnologia de negócios para a educação: educacional e-business - Marcelo Zucarrone, cap. 6 e 8.  

*consultar Referências ao final deste trabalho para ver bibliografia completa. 
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UNIDADE I 

DIAGNÓSTICO 

Para fundamentar o Projeto e verificar sua utilidade, foi aplicado um 

questionário, por amostragem, aos pedagogos de 10 Escolas Estaduais do 

município de Toledo. O intuito foi subsidiar a construção do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola e a implementação da Produção Didático-Pedagógica, em 

cumprimento ao Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE. Segue abaixo o 

resultado da pesquisa: 

Questão 1. 

Figura 1 

 

Fonte: o Autor (2014) 

De acordo com a pesquisa realizada com a Equipe Pedagógica, em 10 

escolas Estaduais do município de Toledo, 80% dos entrevistados conhecem 

o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), e apenas 20% diz não 

conhecer o Sistema. Isso se traduz pela sua própria formação que é 

essencialmente pedagógica e não está voltada para o uso de recursos 

tecnológicos disponíveis na escola. Tem-se comumente pensado que esta 

ferramenta fica restrita ao uso exclusivo 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). Desta forma justifica-se o desenvolvimento 

80% 

20% 
 

Você conhece o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE)? 

SIM

NÃO
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desta Produção voltada a equipe pedagógica e tem o intuito de mostrar o 

Sistema e as possibilidades provenientes dele. 

 

Questão 2. 

Figura 2 

 

Fonte: o Autor (2014) 

 Do total das escolas/pedagogos entrevistados, 90% nunca acessou o SERE, 

enquanto 10% dos entrevistados já tiveram a oportunidade de acessar.  

 Tem-se a ideia de que o SERE é um sistema voltado apenas para o registro 

de dados da vida escolar dos alunos e utilizado exclusivamente pela equipe 

administrativa da escola sem que haja acesso de outros profissionais. Esta 

Produção tem o caráter de mostrar que o Sistema é disponibilizado para auxiliar 

toda a gestão da escola e todos têm condições de acessá-lo e utilizá-lo em 

consonância ao seu trabalho, pois é sabido que 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). 

 

Questão 2.1 

Em caso de resposta negativa na questão anterior, sabe acessar o 

Sistema? 

Observa-se que os entrevistados que nunca acessaram ou não 

tiveram a oportunidade de acessar o SERE, não sabem como fazê-lo. O 

resultado desta pesquisa tem o caráter de analisar e a partir desta leitura, 

10% 

90% 

Você já acessou o Sistema Estadual de Registro Escolar? 

SIM

NÃO
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propiciar a equipe pedagógica das escolas do município de Toledo o acesso 

às informações do Sistema para assim iniciar 

[...] o processo transformador por meio do suporte tecnológico da 
informação, transferindo o conhecimento necessário para uma 
gestão educacional pautada pela capacidade de atuar em caráter 
preventivo, garantindo ainda o processo de tomada de decisão. 
(ZUCCARONE, 2011, p. 81). 

 

Questão 3. 

Dos relatórios elencados abaixo, quais são do seu conhecimento e/ou já 
utilizou na sua prática diária? Boletim Escolar, Acompanhamento Bimestral, 
Conferência de Notas, Percentual de Frequência, Matrícula e Consulta Padrão, 
Histórico Escolar, Ficha Individual, Relatórios de Alunos sem Avaliação, 
Alunos com Deficiência, Médias da Turma – por período, Mapa de Avaliação – 
Conferência, Edital de Resultado Final e outros. 

 
Alguns dos relatórios elencados na entrevista realizada junto às escolas, com 

a equipe pedagógica, são de conhecimento e utilizados no trabalho diário por todos, 

enquanto outros ainda não são conhecidos. 

O Relatório “Boletim Escolar” é conhecido ou utilizado por 100% dos 

entrevistados. 

 

Figura 3 

 

Fonte: o Autor (2014) 

 De acordo com a figura 3, 90% conhecem e/ou utilizam o relatório 

Acompanhamento Bimestral, que traz dados de média por turma e bimestre, de 

todas as disciplinas, enquanto 10% desconhece esse relatório. 

 90% 

10% 

Acompanhamento Bimestral 

SIM

NÃO
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Figura 4 

 

Fonte: o Autor (2014) 

 Na figura 4, 80% das escolas/pedagogos entrevistados dizem conhecer o 

relatório de Conferência de Notas, sendo que este geram as seguintes 

possibilidades de consulta: secretaria, professor por turma e professor por turno. 

Entretanto 20% não conhecem. 

 

Figura 5

 

Fonte: o Autor (2014) 

De acordo com a pesquisa, 80% conhecem e 20% não conhecem o relatório 

Percentual de Frequência (figura 5). 

 

80% 

20% 

Conferência de notas 

SIM

NÃO

80% 

20% 

Percentual de Frequência 

SIM

NÃO
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Figura 6

 

Fonte: o Autor (2014) 

 Com relação a Matrícula do Aluno e a Consulta Padrão (figura 6), percebe-

se que entre os entrevistados, 60% conhecem essa função, enquanto 40% não 

conhecem ou não utilizaram esses relatórios. 

 
 

Figura 7 

 

Fonte: o Autor (2014) 

  

 Na figura 7 representa a pesquisa sobre o Histórico Escolar. Notamos que 

90% conhecem esse documento e apenas 10% não o conhecem. 

 

 

60% 

40% 

Matrícula e Consulta Padrão 

SIM

NÃO

90% 

10% 

Histórico Escolar 

SIM

NÃO
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Figura 8 

 

Fonte: o Autor (2014) 

Conforme consta no gráfico (figura 8), a Ficha Individual é conhecida pela 

grande maioria dos entrevistados, 80%, sendo que apenas 20% não utilizam ou não 

conhecem essa ferramenta. 

 

Figura 9 

 

Fonte: o Autor (2014) 

Conforme gráfico acima (figura 9), o relatório de Alunos Sem Avaliação é 

desconhecido pela maioria dos entrevistados. Apenas 10% tem conhecimento, 

enquanto a grande maioria, 90%, não utilizam ou desconhecem a existência do 

mesmo no Sistema. 

 

 

80% 

20% 

Ficha Individual 

SIM

NÃO

10% 

 90% 

Relatórios de Alunos sem Avaliação 
 

SIM

NÃO



 9 

Figura 10 

 

Fonte: o Autor (2014) 

  O relatório acima, Alunos com Deficiência (figura10), também é 

desconhecido e pouco utilizado pelos participantes da entrevista. Do total de 

entrevistados, 10% conhece essa opção de relatório, mas a grande maioria, 90%, 

não conhece.  

 

Figura 11 

 

Fonte: o Autor (2014) 

  

 

 

 

10% 

90% 

Alunos com Deficiência 

SIM

NÃO

10% 

90% 

Médias da Turma - por período 

SIM

NÃO
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Figura 12 

 

Fonte: o Autor (2014) 

 

Figura 13 

 

Fonte: o Autor (2014) 

Os relatórios Médias da Turma – por período, Mapa de Avaliação – 

conferência e o Edital do Resultado Final, figuras 11, 12 e 13 respectivamente, 

retratam que apenas 10% dos entrevistados dizem conhecer e/ou utilizar esses 

relatórios. Já 90% desconhecem. 

 Como a grande maioria dos entrevistados, diz não ter acesso ao SERE, 

conforme podem ser observados nas respostas das questões 2 e 2.1, os relatórios 

que estão disponíveis no Sistema e que não foram elencados na pesquisa não são 

destacados pelos participantes no espaço destinado a “outros”. Esse resultado se 

10% 

 90% 

Mapa de Avaliação - Conferência 

SIM

NÃO

 10% 

90% 

Edital de Resultado Final 

SIM

NÃO
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confirma na pesquisa, onde 100% dos entrevistados não constaram nenhum 

relatório que conheçam ou utilizam além daqueles que foram sugeridos na pesquisa. 

 Todos os relatórios elencados na questão 3: Boletim Escolar, 

Acompanhamento Bimestral, Conferência de Notas, Percentual de Frequência, 

Matrícula e Consulta Padrão, Histórico Escolar, Ficha Individual, Relatórios de 

Alunos sem Avaliação, Alunos com Deficiência, Médias da Turma – por período, 

Mapa de Avaliação – Conferência, Edital de Resultado Final e outros, são de 

fundamental importância no processo de análise por parte da equipe pedagógica, 

pois demonstram um diagnóstico real da situação do aluno. Estes relatórios 

propiciam de forma contundente ao pedagogo analisar dados que possam garantir, 

como defende Zuccarone, o sucesso ou o insucesso do aluno.  

  
 Destaca o autor:  

[...] podemos garantir que, já no primeiro bimestre, ou em qualquer 
momento do ano letivo, essa tecnologia, através de seus algoritmos, 
identifique alunos com potencialidades a caminhar para a perda do ano 
letivo, alunos em situação eminente de abandono de estudos, alunos com 
necessidade de acompanhamento individual em uma ou mais disciplinas, 
alunos com necessidade de acompanhamento pedagógico contínuo, alunos 
com níveis de alfabetização insuficientes, alunos com necessidades de 
acompanhamento médico, alunos com necessidade de intervenção do 
Conselho Tutelar e do Ministério Público (promotoria e magistratura da Vara 
da Infância e da Juventude), entre outras importantes informações que são 
processadas e disponibilizadas totalmente em tempo real. (ZUCCARONE, 
2011, p. 56). 

 Esses relatórios tem o caráter de propiciar a Equipe pedagógica da escola, 

tomada de decisões com vistas ao sucesso do aluno e superação de possíveis 

dificuldades que possam ser diagnosticadas no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Desta forma o gestor educacional pode conceber e orientar o 

desenvolvimento 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). 
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Questão 4. 

Em sua opinião, o SERE é importante no trabalho pedagógico em sua escola? 

Conforme resultado da pesquisa, 100% dos entrevistados concordam que o 

SERE é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do trabalho pedagógico 

realizado na escola. Desta forma percebe-se que as escolas que participaram da 

pesquisa acreditam que o SERE é um instrumento fundamental no processo do 

trabalho desenvolvido por estes profissionais no âmbito escolar. Contudo, como 

destaca Oliveira,  

a concepção ou o aprimoramento dos sistemas de informação exige 
reconhecer a importância de seus usuários, capazes de perceber mais 
diretamente possíveis problemas informacionais e de redefinir o valor da 
informação para além do olhar meramente operacional ou procedimental. 
(OLIVEIRA, 2013, p. 12). 

 

Questão 5. 

Figura 14 

 

Fonte: o Autor (2014) 

 De acordo com a pesquisa realizada, 90% dos entrevistados tem interesse 

em conhecer mais sobre o SERE, as possibilidades que o mesmo pode oferecer à 

equipe no seu trabalho diário, enquanto 10% das escolas entrevistadas, não tem 

interesse em conhecer o Sistema. Segundo Moran, “Um diretor, um coordenador, 

tem nas tecnologias, hoje, um apoio indispensável ao gerenciamento das atividades 

administrativas e pedagógicas.” (MORAN, 2003, p. 2). 

Analisando o interesse que os pedagogos atribuem ao Sistema enquanto 

ferramenta de apoio ao seu trabalho, temos nesta resposta uma importante 

90% 

10% 

Sabendo que o SERE é uma ferramenta que propicia 
informações relevantes ao processo de ensino-
aprendizagem, sendo, portanto, um importante 
instrumento que pode auxiliar o trabalho pedagógico em 
sua escola, você tem interesse em participar de encontros 
com 

SIM

NÃO
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evidencia para desenvolver grupos de estudos que visem o aprofundamento e 

conhecimento do Sistema, pois “[...] 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). 

Desta forma, percebe-se que  

[...] o sistema de informação abrange todo o processo de informação, ou 
seja, as relações entre as fontes de informação e os seus utilizadores, a 
definição de objetivos e as práticas do desempenho que se instituem para 
alcançá-los, incluindo a própria prática de avaliação e controle [...]. 
(ROQUE; COSTA, 2006, p. 11 – grifo do autor). 

 
A partir da pesquisa foi possível perceber que a maioria dos entrevistados 

conhece o SERE, mas como uma ferramenta utilizada pela Equipe Administrativa. 

No entanto, a maior parte não tem acesso ou nunca acessou o Sistema para buscar 

informações que possam auxiliar no trabalho diário. Outrossim, a grande maioria 

respondeu que tem interesse em conhecer e acessar o SERE para que possam 

utilizá-lo como instrumento de apoio ao trabalho pedagógico desenvolvido no âmbito 

escolar, conforme sugestão transcrita abaixo, feita por uma das escolas participante 

da pesquisa:  

[...] que seja o SERE um instrumento de que possamos como pedagogos e 
responsáveis pelo ensino aprendizagem termos mais conhecimentos e 
informações sobre o Curriculum do aluno e poder auxiliar desenvolvendo 
um acompanhamento de base junto aos professores em seu desempenho 
didático e metodológico em sala de aula com o seu PTD voltado a 
contextualização e necessidade do educando. (Pedagogo). 
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UNIDADE II 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO SERE 

 

Para dar início ao processo de construção e aplicação da Produção Didático-

Pedagógico, iniciarei o estudo a partir do regaste da história e do desenvolvimento 

do SERE, além disso, abordarei também as formas e instrumentos que se utilizava 

para fazer o registro dos dados da vida escolar dos alunos antes da informatização, 

e antes do SERE.  

Para isso, buscarei subsídios nos manuais que orientavam os registros 

anteriormente ao surgimento do SERE, mostrando de que forma estavam 

organizados, constituídos e como era feito o armazenamento dos seguintes 

documentos: ficha individual, Relatório Final e Histórico Escolar, que garantem a 

legalidade do processo de ensino-aprendizagem 

 A partir do que foi mencionado acima, e para contextualizar os participantes, 

farei um breve histórico do Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) enquanto 

Sistema de Gestão Escolar, que foi desenvolvido para registrar a vida escolar do 

aluno, mas também para apoiar as equipes na gestão escolar. 

 Pela inexistência de materiais sistematizados que possam dar suporte no 

desenvolvimento desse trabalho, o texto a seguir, que trata sobre a criação e 

implantação do SERE, foi extraído de manuais utilizados pela Coordenação de 

Informações Educacionais2 nos treinamentos, além de informações coletadas com 

funcionários que trabalhavam nas escolas, no Núcleo Regional de Educação e na 

Secretaria de Estado da Educação – SEED, bem como com a Servidora Dircélia 

Maria Alessi3, funcionária da CELEPAR4 que participou intensamente do 

desenvolvimento e implantação do SERE nas escolas. 

                                                             
2
 “A Coordenação de Informações Educacionais é responsável pela coleta e disseminação de dados 

estatísticos educacionais para realização de diagnósticos e análises do sistema educacional. 
Também é responsável pela produção de indicadores educacionais que permitam a análise da 
realidade educacional paranaense e informações gerenciais que auxiliem na tomada de decisões.” 
(PARANÁ, 2014). 
3
 Dircélia Maria Alessi é funcionária da CELEPAR, ocupa o cargo de Técnico de Informática Sênior. 

Esteve cedida à Secretaria de Estado da Educação – SEED, Setor do SERE no período de março de 
1995 a julho de 2012, sendo responsável pelo suporte do Sistema Estadual de Registro Escolar 
(SERE) aos Núcleos Regionais de Educação e à SEED. As informações sobre a criação e 
implantação do SERE nas escolas, foram extraídas de textos enviados por e-mail pela funcionária 
Dircélia Maria Alessi, e neste momento subsidiam parte da Produção Didático-Pedagógica. 
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 O processo de coleta e registro dos dados do aluno iniciou através de 

formulários a partir de 1992, como destaca Caires em seu texto:  

[...] o registro de vida escolar dos alunos era feito apenas manualmente, 
com isso muitas informações ficavam perdidas devido à quantidade de 
documentos que deveriam ser preenchidos e arquivados. Aliado a isso, o 
número de funcionários designados para esta função era insuficiente para 
atender a demanda das escolas. Fato este também que ocorria com os 
documentos que deveriam ser encaminhados para o Núcleo Regional de 
Educação e do Núcleo para a Secretaria de Estado da Educação, ou seja, 
todo o processo era manual. (CAIRES, 2010, p. 30). 
 

  

 Segundo Dircélia (2014), a partir de 1993 a coleta passou a ser feita por 

“aplicativo” onde a escola informava o dado do aluno, matrícula e resultado final. A 

CELEPAR enviava formulários para a escola preencher com os dados da matrícula, 

procedimento conhecido como "Chamada Escolar". Após o preenchimento, os 

formulários eram devolvidos à CELEPAR para digitação e inclusão no Banco de 

Dados ABC5. 

 Ainda de acordo com Dircélia (2014), em 1994 foi criado pela CELEPAR o 

Sistema Escola off-line, que rodava na plataforma clipper, instalado inicialmente, 

apenas em algumas escolas estaduais no Paraná, já que no início as instalações do 

Sistema eram feitas por adesão. As escolas que o implantavam faziam a 

“propaganda” de que no Sistema Escola havia funções de cadastro de alunos mais 

                                                                                                                                                                                              
4
 CELEPAR – Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Disponível em: 

http://www.celepar.pr.gov.br/ 
5
 ABC – Base de dados denominada Aluno na Base Central. Sistema de registro e armazenamento 

das matrículas dos alunos da Rede Pública do Paraná. 

INFORMAÇÃO 

Ficha Individual, Histórico Escolar e Relatório Final, eram a tríade das secretarias 
escolares na década final do último século. Oliveira descreve o processo de 
implantação destes documentos da seguinte forma: 
“Foi disponibilizado na década de 90 no momento da universalização do ensino e que 
as secretarias escolares se viam às voltas com registros manuais ou datilografados de 
documentos dos estudantes – eram três documentos básicos: Ficha Individual, Histórico 
Escolar e Relatório Final, cada qual com diversos campos de preenchimento 
obrigatórios, duplicados em vias de papel-carbono ou em vias originais duplicadas. 
Outros documentos além dos citados faziam parte do rol de documentos obrigatórios, 
tais como Requerimento de Matrícula, Declaração de Transferência e outros. Além 
disso, para o controle do órgão descentralizado da SEED, o Núcleo Regional de 
Educação - NRE, intermediador entre a escola e a SEED, os três documentos básicos 
deveriam ser conferidos e, posteriormente, enviados ao órgão central para 
arquivamento e microfilmagem.” (OLIVEIRA, 2013, p. 30). 
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completas, com endereços, documentos, filiação, matrícula, notas bimestrais, 

cálculos no final do período letivo, emissão de relatórios como Boletins Bimestrais, 

Fichas Individuais, Relatórios Finais e dados estatísticos, e assim as escolas foram 

sugerindo mais e mais relatórios, buscando sempre atender as demandas 

decorrentes das diversas secretarias, e por meio dessa “propaganda” positiva, a 

adesão ao Sistema foi acontecendo naturalmente. 

 

 Em 1998, todas as escolas Estaduais e Municipais já estavam 

informatizadas e utilizando o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), sendo 

este gratuito e que atendia as normatizações da Secretaria de Estado da Educação. 

Neste mesmo ano muitas escolas particulares começaram a solicitar a implantação 

do Sistema em suas máquinas.  

 Ainda, de acordo com informações coletadas com a funcionária da 

CELEPAR Dircélia Maria Alessi (2014), no ano 2000 a SEED adquiriu o Sistema SIE 

(Sistema de Informações Educacionais), que era administrado por uma empresa 

terceirizada, mas por ter sido desenvolvido em uma plataforma de software 

proprietário e por não atender todas as necessidades da Secretaria constatou-se, 

em 2003, que não era viável mantê-lo e optou-se por desenvolver o SERE em 

versão on-line, como destaca o texto abaixo: 

Em 2003 e 2004 a equipe da Companhia de Informática do Paraná 
(CELEPAR) começou a desenvolver em conjunto com o Fundo Educacional 
do Paraná (FUNDEPAR) o Sistema SERE WEB. Este sistema começou a 
ser implantado nas escolas no ano de 2005 e desde então vem trabalhando 
no processo de migração de dados. (CAIRES, 2010, p. 31-32). 

 

 Ainda, de acordo com ALESSI (2014), “o SERE WEB (on-line) foi 

desenvolvido a partir de uma parceria entre a SEED (recursos), CELEPAR 

(desenvolvimento do Sistema), COPEL (fibra ótica) e PR-Digital (equipamentos, rede 

lógica e rede física nas escolas)”. 

CURIOSIDADE: 

“Por não possuir computador, muitas escolas conseguiam o 

equipamento por doações ou quermesses”. (ALESSI, 2014) 
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 Na medida em que as escolas foram aprimorando seus equipamentos e 

conectando-os à internet, começou a ser feita a migração do SERE off-line para o 

SERE WEB. 

 Hoje, o Sistema Estadual de Registro Escolar,  

[...] é utilizado por todas as escolas estaduais, praticamente pela totalidade das 
escolas municipais e muitas escolas privadas do Estado do Paraná. As que 
utilizam o Sere têm seus dados importados para o Sistema Educacenso-Censo 
Escolar, evitando o “retrabalho” no cadastramento dos alunos e no registro dos 
dados de movimentação e rendimento escolar. (PARANÁ, 2014 – destaque do 
autor). 
 

 O SERE foi desenvolvido para atender uma importante demanda. Entre seus 

principais objetivos, podemos citar: 

 Constituir um Banco de Dados Central visando o conhecimento e a 
quantificação permanente dos alunos do Estado do Paraná, o registro e o 
acompanhamento das ocorrências significativas da vida escolar – 
matrículas, transferências, evasão escolar, aprovação e reprovação; 

 Fornecer informações para embasar a tomada de decisões com 
agilidade e segurança, possibilitando a implantação de um modelo de 
gestão consolidado no planejamento de ações com vistas à melhoria da 
qualidade de Ensino; 

 Desenvolver, implantar e manter atualizado um sistema informatizado 
de Administração Escolar (Sistema Escola) para agilizar as rotinas 
específicas das secretarias das escolas, integrado com o Banco de Dados 
Central para as escolas que utilizam o Sistema Escola; 

 Disponibilizar informações estatístico-educacionais para a 
comunidade escolar e para a sociedade, visando à democratização das 
informações e a transparência das ações da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. (PARANÁ, 2014). 
 

 O Sistema, como um todo, atende a Educação Infantil, Educação Especial, 

Ensino Fundamental (séries iniciais e finais), Ensino Médio, Educação Profissional 

(integrado e subsequente), Formação de Docentes (currículo pleno e com 

aproveitamento de estudos) além da diversidade de Projetos de Contra turno. 
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UNIDADE III 

 

POSSIBILIDADES DO SERE 

 Esta Proposta Didático-Pedagógica tem por objetivo, mostrar, além da 

historicidade, a funcionalidade do SERE enquanto ferramenta de apoio à Equipe 

Pedagógica no trabalho diário, para que a mesma possa utilizar os recursos 

disponíveis no Sistema com o intuito de analisar e minimizar divergências que 

possam ser encontradas entre o documento escrito, como por exemplo, o Livro 

Registro de Classe (LRC)6, por exemplo, com as informações inseridas no SERE, 

para que ambas entejam em consonância com a atual Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (LDB)7. Ao analisar o LRC do professor, a equipe pedagógica 

deverá basear-se, entre outros, no que diz o documento da LDBN nº 9394/96 – 

Artigo 24, inciso I onde lê-se que “a carga horária mínima anual será de oitocentas 

horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.” (BRASIL, 2014). 

Tanto o LRC, quanto as informações inseridas no SERE devem estar de acordo e 

em cumprimento à lei acima citada.  

  Para assegurar a veracidade e coerência entre o LRC e o que foi inserido no 

SERE, com relação ao que foi citado acima, a Equipe Pedagógica pode utilizar o 

“Relatório de Avaliação”, disponível no SERE. Nesse recurso, encontra-se um leque 

de opções que dão suporte ao trabalho dos pedagogos, pois apresenta dados que 

são registrados a partir do que é repassado pelo professor à secretaria de acordo 

com o seu LRC, conforme figura 15, abaixo. As informações contidas nesses 

relatórios tem por objetivo, melhorar a qualidade do trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola, como destaca o próprio texto de Roque e Costa “[...] 

processar os dados provenientes de várias fontes, auxiliar a gestão e o processo de 

tomada de decisão [...].” (ROQUE e COSTA, 2006, p. 11). 

 

             

        

                                                             
6
 INSTRUÇÃO n º 07/10-SEED/DAE/CDE. Orienta o preenchimento do Livro Registro de Classe. 

Disponível em: http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/instrucao_07_10_registroclasse.pdf 
7
 LDB 9394/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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Figura 15 

Fonte: Sistema Estadual de Registro Escolar, PARANÁ, 2014. 

 Para facilitar ainda mais a compreensão do SERE enquanto ferramenta de 

apoio apresentarei a seguir, inúmeras opções de relatórios que são importantes no 

trabalho diário da secretaria escolar em consonância ao trabalho da Equipe 

Pedagógica. Dentre esses relatórios, temos aqueles que dão legalidade à vida 

escolar dos alunos, conforme consta na figura 16, abaixo. 
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Figura 16 

 

Fonte: Sistema Estadual de Registro Escolar, PARANÁ, 2014. 

  

 Ainda nos Relatórios emitidos pelo SERE, temos o “Alunos”, que tem como 

função, trazer dados que fazem parte dos campos da matrícula, e que serve para 

atestar a veracidade das informações, enquanto dados alimentados e emitidos pelo 

Sistema. Abaixo, visualiza-se, de forma geral, os relatórios que podem ser utilizados 

pela equipe pedagógica para informação de apoio no trabalho diário, conforme figura 

17. 
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Figura 17 

 

Fonte: Sistema Estadual de Registro Escolar, PARANÁ, 2014. 

 Outra informação importante que o SERE nos propicia, é que os dados 

registrados como a matrícula do aluno, dados da escola (estrutura física) e dados 

dos Profissionais da educação, são migrados para o Censo Escolar8, dentro da 

função específica, conforme figura 18, abaixo.  A migração ocorre em dois 

momentos: em agosto quando são migrados os dados da situação das matrículas 

(curso, série, turma e turno) tendo como referência a última quarta-feira de maio, 

                                                             
8
 “O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional 

realizado todos os anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a colaboração das secretarias 
estaduais e municipais de Educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do 
país.” (BRASIL, 2014). 
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conforme estabelecido por Portaria9 do Ministério da Educação (MEC) e Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que dá 

legalidade ao processo; e em março, quando são migrados os dados do movimento 

e rendimento do aluno. 

Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação 
básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino 
regular (educação Infantil e ensinos fundamental e médio), educação 
especial e educação de jovens e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta 
dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e 
rendimento escolar. (BRASIL, 2014) 

 

Figura 18 

Fonte: Sistema Estadual de Registro Escolar, PARANÁ, 2014. 

                                                             
9
 Portaria n. 138/2013 – disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=470 
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 As informações que são geradas para o Censo Escolar10, 

[...] são utilizadas para traçar um panorama nacional da educação básica e 
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). (BRASIL, 2014). 
 

 Além disso, os dados que são gerados em março, com o Movimento e 

Rendimento escolar, juntamente com as avaliações do Inep (Saeb e Prova Brasil),  

[...] são utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), indicador que serve de referência para as metas 
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da 
Educação. (BRASIL, 2014) 
 

 A Secretaria de Estado da Educação, como também outras secretarias 

estaduais, utilizam as informações inseridas e geradas pelo SERE como subsídios 

para o planejamento e “[...] organização da Rede Pública de Ensino, Ações 

educacionais, Porte da escola, Distribuição de material escolar, merenda escolar, 

livros didáticos, recursos financeiros, [...] e Rede física escolar.” (PARANÁ, 2014).  

 

 Portando, as escolas estaduais tem a responsabilidade de manter  

[...] atualizadas as informações de movimentação e cadastro dos alunos no 
Sistema Escola Web [...], uma vez que será a base de dados online para o 
cálculo de indicadores como taxas de rendimento escolar, atendimento de 
transporte escolar, número de alunos por turma, entre outros. (PARANÁ, 
2014). 
 

  Além de todas as informações acima descritas, sobre a funcionalidade do 

SERE e das opções de relatórios, podemos salientar que muitas destas, após serem 

inseridas e/ou geradas pelo Sistema, são disponibilizadas e também podem ser 

consultadas no Portal Educacional do Estado do Paraná11. O Portal traz inúmeras 

opções de consulta à situação das nossas escolas, quanto aos dados de turmas, 

matrículas, Indicadores Educacionais e muito mais, conforme pode ser observado 

nas figuras 19, 20, 21 e 22, abaixo: 

 

 

 

                                                             
10

 Para mais informações sobre do Censo Escolar no Estado do Paraná, acessar: 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60 
11

Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br/index.php 
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Figura 19 

 

Fonte: Portal Educacional, PARANÁ, 2014. 

 Na figura 1912 observamos um panorama completo com informações 

referentes à quantidade de escolas, ao número de alunos matriculados por curso no 

Estado do Paraná. Nessa tela temos uma ferramenta que nos permite buscar dados 

mais regionalizados podendo fazer o filtro dessas informações, selecionando apenas 

o Núcleo Regional de Educação a ser analisado. 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Disponível em: http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas 
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Figura 20 

 

Fonte: Portal Educacional, PARANÁ, 2014. 

 Quando selecionamos o Núcleo Regional de Educação, conforme descrito 

na figura 20, abrir-se-á uma tela com informações de todas as escolas da rede 

estadual e municipal, pertencentes a esta Regional. Nesta tela podemos filtrar dados 

mais específicos a partir da Rede de Ensino (Estadual ou Municipal) e o município 

do qual queremos extrair as informações. Após selecionar o município e a Rede de 

Ensino, o Sistema listará todas as escolas deste município pertencentes à rede. 

Escolhendo a escola, teremos informações adicionais como, total de matrículas, 

turmas e turno de funcionamento do estabelecimento, dados referentes à localização 

da escola, equipe administrativa, APMF13, Merenda Escolar, Indicadores 

Educacionais, Atos Oficiais, entre outros, conforme figura 21 abaixo. 

                                                             
13

 APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários. 
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Figura 21

Fonte: Portal Educacional, PARANÁ, 2014. 
 

Figura 22 

 

Fonte: Portal Educacional, PARANÁ, 2014. 



 27 

 Na figura 22 temos um leque de informações referentes aos Indicadores 

Educacionais. A consulta pode ser feita selecionando o Núcleo Regional de 

Educação ou um estabelecimento específico. Esta opção trará dados oficiais 

referentes ao IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Rendimento 

Escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono) e Taxa de Distorção 

Idade/Série. 

 O trabalho com os dados listados acima propicia um maior conhecimento do 

SERE, enquanto ferramenta de apoio e conteúdo potencial no auxílio ao trabalho 

diário da escola, mas, também, ajuda a reforçar junto aos pedagogos a importância 

de manter e cuidar dos documentos que norteiam a vida escolar de cada aluno, bem 

como, dar visibilidade no processo de armazenamento dos documentos oficiais por 

parte da Secretaria de Estado da Educação, sob o cuidado da Coordenação de 

Documentação Escolar – CDE.  

É importante salientar que até 2009, uma cópia dos Documentos Oficiais 

(Relatório Final) ficava arquivada no estabelecimento de ensino, e outra cópia era 

enviada à CDE, onde passava pelo processo de microfilmagem e após, era 

arquivada por um período mínimo de 70 anos, conforme Instrução nº 07/09 - 

SEED/SUDE/DAE/CDE14: 

[...] O Relatório Final é o documento oficial que reproduz a vida escolar dos 
alunos de todo o Sistema Estadual de Ensino, e serve a qualquer tempo 
para subsidiar as informações de vida escolar a toda a comunidade que 
demanda esses dados.  
O Relatório Final, após ser encaminhado à SEED/SUDE/DAE/CDE será 
microfilmado e arquivado por um período mínimo de 70 (setenta) anos, em 
vista das exigências legais. É o único documento que garante a qualquer 
tempo os direitos do aluno quanto aos registros de sua vida escolar. 
(PARANÁ, 2009). 
 

 A partir de 2010, quando todas as escolas estaduais e municipais já haviam 

migrados seus dados para o SERE WEB, a Coordenação de Documentação Escolar 

e Diretoria de Administração Escolar da Secretaria de Estado da Educação, emitiu a 

Instrução nº 04/201015, orientando sob a nova forma de armazenamento dos 

Relatórios Finais. Esse documento “instrui procedimentos de análise e correção de 

Relatórios Finais dos estabelecimentos de ensino que utilizam o SERE WEB [...].” 

(PARANÁ, 2010). Segundo a Instrução 

                                                             
14

 “Normatiza os procedimentos para emissão de Relatório Final dos estabelecimentos de ensino das 
redes estadual, municipal e particular.” (PARANÁ, 2009). Disponível em: 
http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/instrucao_07_09_rf.pdf 
15

 INSTRUÇÃO n º 04/2010. Disponível em: 
http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/instrucao_04_10_dae.pdf 
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[...] os Relatórios Finais dos estabelecimentos de ensino que utilizam o 
SEREWEB/SEJA, a partir do ano letivo de 2009, serão analisados e 
corrigidos no Sistema pelas analistas desta Coordenadoria. [...] Os 
Relatórios Finais validados por esta Coordenadoria ficarão arquivados no 
Sistema, dispensando o processo de microfilmagem e o arquivamento, em 
papel, nos estabelecimentos de ensino [...]. (PARANÁ, 2010). 
 

 Este procedimento vem ao encontro das inovações que estão ocorrendo no 

SERE, com o intuito de melhorar a coleta de informações que são pertinentes à vida 

escolar do aluno e que dão base à legalidade desse processo. O SERE está 

constantemente passando por mudanças visando o aperfeiçoamento do Sistema, a 

fim de facilitar e garantir a fidedignidade das informações que são inseridas, 

processadas e geradas pelo mesmo para as diferentes secretarias, tanto a nível 

municipal, estadual como federal, subsidiando os Gestores de Ensino na tomada de 

decisões e construção de políticas públicas. 

 Enfim, a elaboração e estudo desse Caderno Temático, tem por finalidade, 

propiciar à Equipe Pedagógica das escolas estaduais do município de Toledo, um 

olhar diferente em relação ao SERE, mostrar a estes profissionais que o sistema 

pode e deve ser utilizado como uma ferramenta de apoio no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico na escola onde atuam, buscando estratégias e planejando 

ações educacionais, que visem à melhoria na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.  
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UNIDADE IV 

 

 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 Para desenvolver a Produção Didático-Pedagógica com os Pedagogos das 

Escolas Estaduais do município de Toledo, serão disponibilizadas 32 vagas 

distribuídas em 4 grupos de estudos (Grupo A, B, C e D), onde cada grupo terá 8 

horas presenciais e 8 horas à distância, propiciando assim um melhor 

aproveitamento aos participantes nas atividades, principalmente na parte prática que 

será realizada no laboratório de informática. Desta forma, no cômputo final geral, 

terei trabalhado 32 horas presenciais e 32 horas à distância. 

 Segue abaixo a programação para cada grupo de estudo: 

GRUPO A 

1º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Apresentação do resultado da pesquisa realizada nas 10 escolas estaduais, 

tendo como público alvo os pedagogos destas escolas; estudo sobre alguns 

documentos oficiais que dão a legalidade nas informações sobre a Vida Escolar dos 

alunos e o registro dessas informações no Sistema; utilização do SERE, enquanto 

ferramenta e possibilidades, para melhorar o trabalho da Equipe Pedagógica nas 

instituições de ensino. 

Atividade a Distância 

Duração: 08 horas 

Local: Instituição onde cada participante trabalha 

Atividade: Cada participante irá selecionar uma turma de cada turno de 

funcionamento da escola onde trabalha; analisar os Livros Registros de Classe de 

todos os Professores dessa turma, fazendo a contagem do número de aulas que 

foram ministradas durante o ano letivo de 2014 nessa turma em cada disciplina da 

matriz curricular; anotar essas informações numa planilha para levar no 2º encontro 

presencial, onde faremos a análise dos dados a partir do que está registrado no 

SERE. 

2º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 
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Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Será disponibilizado o acesso dos participantes ao SERE para que 

conheçam as inúmeras possibilidades (relatórios, informações, registros) que o 

Sistema oferece para o trabalho diário, conforme relatado neste Caderno Temático; 

a partir do acesso, orientar os participantes para que possam confrontar os dados 

coletados no LRC (atividade realizada à distância), com as informações que foram 

inseridas e geradas pelo SERE. 

 

GRUPO B 

1º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Apresentação do resultado da pesquisa realizada nas 10 escolas estaduais, 

tendo como público alvo os pedagogos destas escolas; estudo sobre alguns 

documentos oficiais que dão a legalidade nas informações sobre a Vida Escolar dos 

alunos e o registro dessas informações no Sistema; utilização do SERE, enquanto 

ferramenta e possibilidades, para melhorar o trabalho da Equipe Pedagógica nas 

instituições de ensino. 

Atividade a Distância 

Duração: 08 horas 

Local: Instituição onde cada participante trabalha 

Atividade: Cada participante irá selecionar uma turma de cada turno de 

funcionamento da escola onde trabalha; analisar os Livros Registros de Classe de 

todos os Professores dessa turma, fazendo a contagem do número de aulas que 

foram ministradas durante o ano letivo de 2014 nessa turma em cada disciplina da 

matriz curricular; anotar essas informações numa planilha para levar no 2º encontro 

presencial, onde faremos a análise dos dados a partir do que está registrado no 

SERE. 

2º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Será disponibilizado o acesso dos participantes ao SERE para que 

conheçam as inúmeras possibilidades (relatórios, informações, registros) que o 

Sistema oferece para o trabalho diário, conforme relatado neste Caderno Temático; 
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a partir do acesso, orientar os participantes para que possam confrontar os dados 

coletados no LRC (atividade realizada à distância), com as informações que foram 

inseridas e geradas pelo SERE. 

 

GRUPO C 

1º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Apresentação do resultado da pesquisa realizada nas 10 escolas estaduais, 

tendo como público alvo os pedagogos destas escolas; estudo sobre alguns 

documentos oficiais que dão a legalidade nas informações sobre a Vida Escolar dos 

alunos e o registro dessas informações no Sistema; utilização do SERE, enquanto 

ferramenta e possibilidades, para melhorar o trabalho da Equipe Pedagógica nas 

instituições de ensino. 

 

Atividade a Distância 

Duração: 08 horas 

Local: Instituição onde cada participante trabalha 

Atividade: Cada participante irá selecionar uma turma de cada turno de 

funcionamento da escola onde trabalha; analisar os Livros Registros de Classe de 

todos os Professores dessa turma, fazendo a contagem do número de aulas que 

foram ministradas durante o ano letivo de 2014 nessa turma em cada disciplina da 

matriz curricular; anotar essas informações numa planilha para levar no 2º encontro 

presencial, onde faremos a análise dos dados a partir do que está registrado no 

SERE. 

2º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Será disponibilizado o acesso dos participantes ao SERE para que 

conheçam as inúmeras possibilidades (relatórios, informações, registros) que o 

Sistema oferece para o trabalho diário, conforme relatado neste Caderno Temático; 

a partir do acesso, orientar os participantes para que possam confrontar os dados 

coletados no LRC (atividade realizada à distância), com as informações que foram 

inseridas e geradas pelo SERE. 
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GRUPO D 

1º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Apresentação do resultado da pesquisa realizada nas 10 escolas estaduais, 

tendo como público alvo os pedagogos destas escolas; estudo sobre alguns 

documentos oficiais que dão a legalidade nas informações sobre a Vida Escolar dos 

alunos e o registro dessas informações no Sistema; utilização do SERE, enquanto 

ferramenta e possibilidades, para melhorar o trabalho da Equipe Pedagógica nas 

instituições de ensino. 

Atividade a Distância 

Duração: 08 horas 

Local: Instituição onde cada participante trabalha 

Atividade: Cada participante irá selecionar uma turma de cada turno de 

funcionamento da escola onde trabalha; analisar os Livros Registros de Classe de 

todos os Professores dessa turma, fazendo a contagem do número de aulas que 

foram ministradas durante o ano letivo de 2014 nessa turma em cada disciplina da 

matriz curricular; anotar essas informações numa planilha para levar no 2º encontro 

presencial, onde faremos a análise dos dados a partir do que está registrado no 

SERE. 

2º Encontro Presencial 

Duração: 04 horas 

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte – Ensino Fundamental e Médio  

Tema: Será disponibilizado o acesso dos participantes ao SERE para que 

conheçam as inúmeras possibilidades (relatórios, informações, registros) que o 

Sistema oferece para o trabalho diário, conforme relatado neste Caderno Temático; 

a partir do acesso, orientar os participantes para que possam confrontar os dados 

coletados no LRC (atividade realizada à distância), com as informações que foram 

inseridas e geradas pelo SERE. 

 
 Ao final dos Grupos de Estudos o que se espera é que cada participante 

tenha compreendido a importância que o SERE tem em seu trabalho diário nas 

instituições de ensino. Que o SERE não seja entendido apenas como um sistema 

alheio aos afazeres da equipe pedagógica, mas sim, como ferramenta de apoio ao 



 33 

trabalho desenvolvido por estes profissionais, com o intuito de melhorar a qualidade 

do ensino-aprendizagem. Que compreendam que as informações que são 

registradas, por exemplo, no LRC, devem estar em consonância com os dados 

inseridos e gerados pelo SERE, e que estes dados possam, de alguma forma, 

propiciar a esta equipe condições de desenvolver seu trabalho de forma consistente 

junto aos professores, com o objetivo de buscar sempre estratégias para superar 

possíveis fragilidades que possam aparecer no decorrer do processo. As ações 

devem sempre estar pautadas em dados concretos e confiáveis, e que possam 

servir de embasamento para tomada de decisões de acordo com as normatizações 

vigentes, visando sempre o aprendizado do aluno e o correto registro de suas 

informações. 
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