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ANEXO 6

1 IMPLICAÇÕES NO CENSO ESCOLAR RELACIONADAS À AUSÊNCIA OU ERROS DE 
INFORMAÇÕES NA MATRÍCULA E NOS CADASTROS DOS ALUNOS NO SERE. 

Os erros nos dados Cadastrais e na matrícula do Aluno quando não são observadas as orientações 
presentes Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE (Sistema Escola WEB e SEJA), descritas neste 
documento poderão gerar diversas inconsistências de dados que poderão ocasionar prejuízos na vida 
acadêmica dos alunos e até prejuízos financeiros para a Escola, Município e Estado.

Situações vivenciadas devido a erros ou ausência de informações no Sistema Estadual de Registro 
Escolar – SERE (Sistema Escola WEB e SEJA): 

• No ano de 2011 tivemos um caso onde 200 estudantes de um determinado município 
receberam Notebook especial para pessoas com necessidades especiais na área da visão, 
porque em seu cadastro constava o registro de deficiência visual, porém esses alunos apenas 
faziam uso de óculos.

• Ainda no ano de 2011 foi enviado Mandado de prisão para alguns pais obrigando-os a 
reconhecer paternidade, porque no Cadastro do aluno, no campo “Nome do Pai” não tinha 
sido preenchido pelo Secretario Escolar no momento da atualização do cadastro do aluno.

• Duplicidade de Cadastro é um dos maiores problemas a ser resolvido, porque a falta de 
atenção ou compromisso do usuário que atualiza esses dados no sistema poderá gerar um 
número muito grande de duplicidade. Recentemente emitimos um relatório a respeito dos 
alunos com cadastro duplicado e obteve-se uma lista com mais de 14 mil alunos com dois 
ou mais cadastros, o que gerou um processo de correção muito grande. Somente nos três 
primeiros meses de 2016 foram gerados mais de 1200 cadastros duplicados.

• Alunos com mais de uma matricula em dias e horários coincidentes. Essa ocorrência é 
listada como erro por ocasião dos processos de auditoria nos quatro momentos em que são 
carregados dados do Sistema SERE para o banco de dados, a saber:

• Matricula Inicial 

• Censo Escolar

• Matrícula Inicial de Agosto

• Relatório Final

2 CENSO ESCOLAR E OS PROGRAMAS ATENDIDOS COM BASE EM INFORMAÇÕES 
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OBTIDAS DO SERE

O Censo Escolar é uma pesquisa que tem por objetivo realizar um amplo levantamento sobre as 
escolas de educação básica no País. É o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro 
sobre as diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e da Educação Profissional. 

As informações coletadas do Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE (Sistema Escola WEB 
e SEJA) podem ser classificadas em quatro grandes dimensões: escolas, alunos, profissional escolar e 
turmas.

Para cada dimensão existem informações que buscam caracterizar esses grupos, a saber:

a) Escolas 

Infraestrutura disponível (local de funcionamento, salas, tipo de abastecimento de água e de 
energia elétrica, destinação de lixo e esgoto sanitário), dependências existentes (diretoria, secretaria, 
cozinha, tipo de banheiro, laboratórios, acessibilidade, quadra de esporte, parque infantil), equipamentos 
(computadores, acesso à Internet, aparelhos de TV e DVD, antena parabólica), etapas e modalidades de 
escolarização oferecidas; organização do ensino fundamental; localização, dependência administrativa, 
mantenedora e tipo de escola privada, escolas privadas conveniadas com o poder público.

b) Alunos

Sexo, cor/raça, idade, nacionalidade, local de nascimento, turma que frequenta, etapa e modalidade 
de ensino que frequenta, utilização de transporte escolar, tipo de deficiência.

c) Profissionais escolares

São coletadas informações dos professores/as, auxiliares/assistentes educacionais, profissionais/
monitores de atividade complementar e tradutores/intérprete de Libras. Das informações coletadas, 
podemos ressaltar: sexo, cor/raça, idade, escolaridade (formação: nível e curso, instituição formadora), 
etapa e modalidade de ensino de exercício, turma de exercício, disciplinas que ministra, nacionalidade 
e função que exerce.

d) Turmas

Tipo de atendimento (escolarização, atividade complementar, classe hospitalar, unidade de 
atendimento socioeducativo, unidade prisional, atendimento educacional especializado - AEE), horários 
de início e de término, modalidade, etapa, disciplinas, dentre outras.

Os dados coletados aanualmente pelo censo escolar servem de base para realização de análises, 
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diagnósticos e avaliações sobre a educação brasileira, orientar a definição de políticas educacionais bem 
como servir como instrumento de planejamento e acompanhamento de programas e ações de governo.

Os principais programas que utilizam os dados do Censo Escolar como base de cálculo são:

• PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação

• IDEB – Cálculo da Aprovação e Reprovação

• PAR – Plano de Ações Articuladas

• FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação

• PNLD – Programa Nacional do Livro Didático

• PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar

• PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

• Bolsa Família

• E outros.

Atos Legais Citados No Texto:

• Deliberação nº05/10 – CEE

• Deliberação nº09/01 – CEE

• Instrução Conjunta nº01/2015 – SEED/SUED-SUDE

• Instrução nº02/2009 – CDE/SUDE

• Lei Estadual nº 16049/2009

• Lei Estadual nº 18492/2015

• Parecer 12/2015 – CP/CEE

• Resolução CNE/CEB nº 06/2010

Como acessar Documentos Oficiais no Portal Dia a Dia Educação:

Aba Gestão Escolar / Menu / Documentos Oficiais

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/    Acesso em: Abril de 2016.


