RCO – TUTORIAL DO DOCENTE

REGISTRO DE CLASSE ONLINE – RCO
Tutorial do Docente
Para acessar o Sistema RCO:
Para ter acesso ao RCO, o(a) Professor(a) deve estar suprido no SAE, na função e com carga
horária no período da permissão, pois não poderá ocorrer divergências entre os dados digitados no
RCO com o suprimento que consta no SAE.
1. Digitar na barra de endereço do navegador: www.registrodeclasse.seed.pr.gov.br
2. No Campo Usuário, digitar somente os números do RG com o dígito verificador, sem pontos
ou traços.
3. No campo Senha, digitar a senha previamente definida pelo Sistema Sentinela.
Observações:
Tenha muito cuidado com a sua senha, pois é a mesma utilizada no PRconsig e no SERE. Ela é
PESSOAL e INTRANSFERÍVEL.
Lembrando ainda que os registros no RCO são de responsabilidade de cada um na sua devida
função, e que através da senha fica gravado quem realizou os registros no Sistema.

Responsabilidades do Docente:
É imprescindível que os registros de frequência e conteúdos trabalhados sejam realizados em tempo
real. Caso ocorra algum problema técnico, os mesmos registros deverão ser inseridos o mais breve possível,
lembrando que o registro de classe é um documento oficial e estes dados darão subsídios aos órgãos públicos,
conforme a legislação vigente.

1. Frequência Rápida: Esta função permite ao docente abrir a turma em que ele estiver
atuando num determinado horário, diretamente no campo de Registro de Frequência, caso o
Secretário(a) tenha cadastrado no RCO a grade de horário do docente, o que será obrigatório a partir
de 2015. Acessar o RCO e clicar em Frequência Rápida.
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Na tela a seguir, abrirá a listagem de todos os alunos da turma com C (Comparecimento).
Para registrar falta aos alunos ausentes, clicar no F (Falta). Ao lado de cada registro de frequência do
aluno tem um campo para registro das observações individuais (por exemplo: chegou atrasado) e no
final da página tem o campo para observações da turma/aula. Clicar em Salvar para registrar a
frequência ou clicar em Salvar e Incluir Conteúdo para registrar também o conteúdo.

2. Na função Frequência, o docente terá que selecionar os campos Estabelecimento, Período
Letivo, Turma, Período Avaliação, clicar em Incluir.
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Na tela a seguir, selecionar a Data da Aula, se a aula é Geminada ou não e clicar na Lista de
Alunos para abrir a tela de registro.

Na tela a seguir, abrirá a listagem de todos os alunos da turma com C (Comparecimento).
Para registrar falta aos alunos ausentes, clicar no F (Falta). Ao lado de cada registro de frequência do
aluno tem um campo para registro das observações individuais (por exemplo, chegou atrasado) e no
final da página tem o campo para observações da turma/aula. Clicar em Salvar para registrar a
frequência ou clicar em Salvar e Incluir Conteúdo para registrar também o conteúdo.
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Para registrar a frequência e o conteúdo, clicar em Salvar e Incluir Conteúdo. Ao selecionar
esta opção, abrirá a tela a seguir para seleção dos Conteúdos. Selecionar Conteúdo Estruturante,
clicar em Atualizar Listagem, selecionar os Conteúdos Básicos, digitar o Conteúdo Específico e clicar
em Salvar.
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A opção Sem Frequência será utilizada quando não tiver a presença dos alunos. Neste caso,
clicar em Sem Frequência e selecionar uma das opções: Semana Pedagógica, Planejamento,
Replanejamento, Formação Continuada, Sem Atendimento Pedagógico, digitar as observações (caso
necessário) e clicar em Salvar.

Na tela a seguir, na opção Frequência também é possível consultar os registros já efetuados
para visualização e conferência, bem como para impressão do arquivo em formato PDF.
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O Sistema gerará um arquivo em PDF com todos os registros realizados, conforme as telas a
seguir.
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Ao consultar os registros lançados para uma determinada turma, os dados poderão ser
alterados (clicando no lápis ) ou excluídos (clicando no ).

3. Se por algum motivo o docente não conseguiu registrar os conteúdos em tempo real, deverá
seguir os seguintes passos: clicar em Conteúdo, selecionar o Estabelecimento, Período Letivo,
Turma, Período Avaliação e clicar em Consultar.
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Será exibida a tela a seguir com a listagem de todas as aulas com conteúdos já registrados e
os não registrados com o ícone , neste caso é só clicar sobre o ícone.

Na tela a seguir, selecionar Conteúdo Estruturante, clicar em Atualizar Listagem, selecionar
Conteúdos Básicos, digitar o Conteúdo Específico e clicar em Salvar.

RCO – TUTORIAL DO DOCENTE

É possível também alterar ou excluir o(s) conteúdo(s) registrado(s), seguindo os seguintes
passos: clicar em Conteúdo, selecionar o Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina,
Período Avaliação e clicar em Consultar. Na tela a seguir, clicar no lápis
fazer as alterações e
clicar em Salvar ou clicar no X para excluir.

4. A opção Avaliação permite ao docente registrar as avaliações efetuadas para uma
determinada turma num determinado período, sendo o número mínimo de 2 avaliações e o máximo
de 10. Para cada avaliação é possível incluir uma recuperação, neste caso, o Sistema manterá sempre
a nota maior. Para inserir os registros das avaliações, na tela a seguir clicar em Avaliação, selecionar
o Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período Avaliação e clicar em Consultar.
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Na tela a seguir, clicar em Incluir

para incluir a avaliação ou a recuperação.

Na tela a seguir, digitar o Valor da avaliação, selecionar a Data da Avaliação e clicar em Lista
de Alunos.

Na tela a seguir, inserir as notas, selecionar o conteúdo da avaliação, podendo ser assinalado
um ou mais conteúdos para a mesma avaliação, clicar em Salvar.
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Para consultar ou alterar as avaliações registradas clicar em Avaliação, selecionar
Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período Avaliação e clicar em Consultar.

Na tela a seguir, clicar em Exibir para conferir a avaliação registrada. Para alterar registros
de avaliações, clicar no lápis
fazer as alterações e clicar em Salvar.

Observações:
- O critério de avaliação (Média Aritmética, Média Ponderada ou Somatório), definido no Regimento
Escolar, deverá ser divulgado a toda equipe escolar, na Semana Pedagógica, como também a quantidade
mínima de avaliações, com suas respectivas recuperações a serem trabalhadas no período letivo.
- As avaliações terão que ser correspondentes aos conteúdos (Estruturantes / Básicos / Específicos)
trabalhados e registrados no bimestre, trimestre ou semestre.
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