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SERE – Sistema Estadual de Registro Escolar

O QUE É?

 O Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere) é um “Sistema de

Informações” desenvolvido com a finalidade principal de

racionalizar as atividades burocráticas da secretaria da escola,

como cadastramento dos alunos e servidores, registro dos dados

de movimentação e rendimento escolar dos alunos.

 O Sere é utilizado pelos colégios estaduais, pelas escolas

municipais e por 31 Centros Municipais de Educação Infantil de

Cascavel, bem como por algumas escolas privadas do Estado do

Paraná.



PRINCIPAL OBJETIVO DO SERE

 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.



DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO SERE

1.  Requerimento de matrícula contendo os dados pessoais do 
aluno;

2.  Declaração de matrícula e/ou transferência;
3.  Ficha individual do aluno dos anos cursados; 
4.  Listas nominais de todas as turmas;
5.  Plataforma de Turmas;
6.  Histórico Escolar;
7. Momento Referencial (nº de alunos matriculados por turma);
8. Relatório Final (no encerramento do ano letivo);
9. Relatório dos alunos com deficiência;
10. Relatório dos alunos do Programa Bolsa Família;
11. Relatório dos alunos para eleição de Diretores;
12. Relatório de Transporte Escolar;
13. Boletins.





MATRÍCULAS

 É o ato formal que vincula o educando a um

Estabelecimento de Ensino autorizado.

 A Matrícula é requerida pelos pais ou

responsável legal e deferida pelo Diretor do

Estabelecimento.



MATRÍCULAS

 A Educação Infantil – Pré-Escolar a partir do ano de

2016 passa a ser obrigatória para crianças de 4 e 5

anos de idade, conforme Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDBEN nº 9394/1996 e

Deliberação nº 004/2013, do CME/Cvel.

 O Ensino Fundamental é obrigatório a partir dos seis

anos de idade, conforme Deliberação nº 003/2013, do

CME/Cvel.



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO

ORIENTAÇÕES BÁSICAS:

1.  Verificação de frequência escolar ou paradeiro de alguma criança ou 

adolescente: o Conselheiro deverá fazer a solicitação à Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) e ou Núcleo Regional de Educação (NRE) via Ficha 

de  Referência e Contrarreferência, nunca por telefonema ou e-mail, devido 

ao sigilo de informações pessoais contidas no SERE;

2.  Solicitação de vaga  de matriculas nas escolas/CMEI’s: contatar com a 

SEMED  por meio da Ficha de Referência e Contrarreferência ou, em se 

tratando de adolescentes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou Ensino 

Médio, contatar com o NRE;

3.  Solicitação de transferência de alunos para outra escola: encaminhar 

a família para a escola de sua preferência para solicitar declaração de vaga. 

Em caso negativo, o Conselheiro encaminhará a família à SEMED;



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO

4. Encaminhamentos das Escolas/CMEI’s sobre negligência dos pais, conforme 

art. 56, do ECA:

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 
os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Esse artigo remete aos encaminhamentos quanto à omissão dos pais em relação aos 

cuidados básicos de higiene da criança, atendimento à saúde, à educação (atrasos 

constantes para levar ou buscar o(a) filho(a) na escola/CMEI, assinatura de 

documentos, participação nas reuniões, convocações da escola para tratar de assuntos 

relacionados ao acompanhamento escolar, suspeita de abuso sexual e maus-tratos à 

criança, entre outros): cabe ao Conselho Tutelar investigar cada encaminhamento e 

sempre dar retorno às Escolas/CMEI’s por meio da Ficha de Referência e 

Contrarreferência;



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO

5.  Orientações à família em relação ao acompanhamento da vida escolar de 

seu/sua filho(a), conforme preconiza o ECA – artigos 55 e 129.

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino.

Comentário da Lei:

A falta de matrícula do filho ou pupilo, enquanto criança ou adolescente, na educação

básica (da pré-escola até a conclusão do ensino médio) configura, em tese, o crime de

abandono intelectual, previsto no art. 246, do Código Penal (CP). Por determinação do

Conselho Tutelar ou autoridade judiciária, no entanto, pais ou responsável podem ser

obrigados a matricular seus filhos ou pupilos e acompanhar sua frequência e

aproveitamento escolar também na creche, sob pena da prática da infração

administrativa prevista no art. 249, do ECA (cf. art. 129, inciso V).



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO

6.  Casos de crianças que não estão em companhia dos pais biológicos 

e não há definição do responsável legal para acompanhá-las na entrada 

e saída da escola / CMEI, (por exemplo: toda vez é uma pessoa diferente 

que busca ou leva a criança na escola. A criança constantemente está sob os 

cuidados de diferentes adultos) – cabe ao Conselho Tutelar encaminhar o 

caso para o Poder Judiciário para que tome as medidas cabíveis (Guarda ou 

Tutela);

7.  Casos que dizem respeito somente à falta de frequência dos alunos 

na escola/CMEI: compete ao Programa de Combate à Evasão Escolar fazer 

os encaminhamentos junto à família. Quando o referido Programa perceber, 

ainda, outras negligências, encaminhará o caso ao Conselho Tutelar para 

que este tome as devidas providências;



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO

8. Acolhimento como medida de proteção: Caso o Conselheiro necessite 

realizar acolhimento de crianças, o mesmo deverá comunicar a escola para 

que retire a criança de sala de aula. Após o acolhimento, o Conselheiro

deverá informar à família, não deixando essa atribuição a cargo da escola;

9. Sigilo de Denúncias: Casos encaminhados pelas escolas/CMEI’s nunca 

deverão ser repassados aos familiares durante o atendimento ou ligar na 

presença dos mesmos para questionar ou buscar mais informações a 

respeito, por exemplo: ler a ficha de referência ou contrarreferência no 

momento do atendimento, deixá-la sobre a mesa ou dizer que foi a escola que 

encaminhou a denúncia, entregar aos pais a referida ficha para que este a 

entregue ao serviço solicitado.

Manter sigilo quanto à  fonte de denúncia é a principal 
regra para preservar a ética profissional.



PRINCIPAIS LEIS QUE FUNDAMENTAM  AS AÇÕES 
NA EDUCAÇÃO 

 Constituição Federal de 1988 e Constituição Estadual de 1989;

 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990;

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº
9394/1996, de 20/12/1996;

 Lei 10.172/2001, de 09/01/2001- CNE (aprova o Plano Nacional de
Educação/PNE. O ensino fundamental de nove anos se tornou
meta progressiva da Educação nacional;

 Lei 11.114/2005, de 16/05/2005 - (altera os artigos 6º, 30, 32 e 87
da LDBEN que torna obrigatório o ensino fundamental aos seis
anos de idade);



PRINCIPAIS LEIS QUE FUNDAMENTAM  AS AÇÕES 
NA EDUCAÇÃO 

 Lei 11.274/2006, de 06/02/2006 –CNE (Altera a redação dos
artigos 29,30,32 e 87 da LDB, do ensino fundamental com duração
de 9 anos de idade);

 Resolução 03/2005, de 03/08/2005 – CNE/CEB (Definiu as normas
nacionais para a ampliação do ensino fundamental de 9 anos de
duração);

 Ação Civil Pública 402/2007 (determina que a criança com 6 anos
completos ou a completar no decorrer do ano letivo de 2007 seja
matriculada no 1º ano do ensino fundamental);



PRINCIPAIS LEIS QUE FUNDAMENTAM  AS AÇÕES 
NA EDUCAÇÃO 

 Lei nº 5.694/2010, do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel (organiza
o Sistema Municipal de Ensino – SME, e cria o Conselho Municipal de
Educação de Cascavel - CME)

 Deliberação CME/Cvel nº 03/2013 (Normas complementares para o
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e suas modalidades do Sistema
Municipal de Ensino de Cascavel/PR);

 Deliberação CME/Cvel nº 04/2013 (Normas Complementares para a
Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel/Pr);

 Pareceres do Conselho Nacional e Estadual de Educação;

 Portarias e Instruções Normativas da Secretaria Municipal de Educação;

 Lei nº 6.496, de 24 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação de
Cascavel).
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