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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
          ESTADO DO PARANÁ 

         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
        Rua Dom Pedro II, 1781- Centro – Cascavel – Paraná 

          Fone: 40012828 

       

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, ESTATÍSTICA, 

 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

PARECER Nº 004/2014, DE 14 DE JULHO DE 2014 

ASSUNTO: Esclarecimentos referentes às normas para preenchimento do Livro 

Registro de Classe das instituições educacionais vinculadas ao sistema municipal de 

ensino de cascavel  

INTERESSADO: Samuel Pedro Ribeiro – Instrutor de Informática 

 
 

RELATÓRIO 
 
O senhor Samuel Pedro Ribeiro, lotado na Escola Municipal Profª Maria dos 

Prazeres Neres da Silva, no cargo de Instrutor de Informática, solicita à Secretaria 

Municipal de Educação, esclarecimentos referentes à Instrução Normativa/SEMED 

nº 01/2014, mais especificamente no que diz respeito ao preenchimento dos 

conteúdos no Livro Registro de Classe, desenvolvidos no Laboratório de Informática, 

indagando a quem compete o registro de tais conteúdos: Instrutor de Informática ou 

professor regente de classe.  

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Considerando, conforme Instrução Normativa/SEMED nº 01/2014, que o Livro 

Registro de Classe é um documento oficial da instituição educacional; 

 

Considerando que o professor regente de classe é responsável por todas as 

informações contidas no Livro Registro de Classe; 

 

Considerando que compete ao professor regente de classe manter o Livro Registro 

de Classe atualizado, preenchendo-o com letra legível, sem erros, rasuras, 

adulterações e emendas/colagens, de modo a evitar dúvidas que possam prejudicar 

os registros da vida legal dos alunos; 

 

Considerando que compete ao professor regente de classe preencher o espaço 

reservado, na página para registro da frequência, o nome do professor regente, 

mês e quantidade de dias letivos, conforme previsto no Calendário Escolar;  
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Considerando todos estes aspectos, salientamos a importância deste documento e a 

responsabilidade quanto ao seu preenchimento, visto que a SEMED pondera que as 

escolas têm autonomia para delegar competência quanto à efetivação dos registros, 

pois além do professor regente de classe, há outros profissionais que também atuam 

com os alunos (professor regente de classe, auxiliar de regência de classe, 

coordenador pedagógico, instrutor de informática, monitor de biblioteca, professor de 

hora-atividade);  

 

Por outro lado, faz-se necessário destacar que quanto mais profissionais efetivarem 

os devidos registros, mais risco de erros e rasuras poderão ocorrer. 

 

DO PARECER  

 

Mais uma vez é preciso salientar que dentro da gestão democrática, há uma 

liberdade de escolha e encaminhamento nas ações e decisões das escolas.  

 

Cabe ainda, ressaltar que compete ao gestor conscientizar o professor sobre a 

importância de registrar diariamente e com fidedignidade, a frequência escolar dos 

alunos e todas as informações que o Livro Registro de Classe requer, com o 

propósito de não gerar dúvidas ou alterações nos registros escolares, contribuindo 

para integridade do documento e também com a perfeita e confiável escrituração da 

vida escolar dos alunos. 

 

É o parecer. 

Cascavel, 14 de julho de 2014. 

Equipe do Setor de Estrutura e Funcionamento 

Viviane Elena Huve: 
Silvana Ferreira Messias: 
Sônia Mara Batistussi de Souza: 

 

 

 

De acordo, 

 
Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 
 


