RCO – TUTORIAL DO PEDAGOGO

REGISTRO DE CLASSE ONLINE – RCO
Tutorial do Pedagogo

Para acessar o Sistema RCO:
Para ter acesso ao RCO o(a) Pedagogo(a) deve estar supridos 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 dos Pedagogos
1. Na chave do pedagogo, a função Frequência permite que seja alterada ou excluída a
frequência dos alunos de todos os professores e turmas do turno (manhã, tarde ou noite) ao qual o
Pedagogo está vinculado (suprido no SAE), bem como do período de acesso ao RCO. Para fazer a
alteração, no menu Pedagogo clicar em Frequência.

RCO – TUTORIAL DO PEDAGOGO

Na tela a seguir, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período
Avaliação, clicar em Consultar.

Na tela a seguir, você pode clicar no lápis para fazer alterações ou clicar no

para excluir.

Para fazer alterações, clique no lápis, conforme a tela anterior e siga os passos da tela a
seguir, fazendo a alteração necessária e clicando em Salvar.
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Caso o registro de frequência tenha sido realizado no dia errado, proceder da seguinte
forma. No menu Pedagogo clicar em Frequência, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Turma
e Disciplina, Período Avaliação, clicar em Consultar, na tela que se abre, clicar em Excluir e
confirmar a exclusão, observando que, só será possível excluir a frequência se não tiver registro de
conteúdos, caso isto ocorra, excluir primeiro o conteúdo. Em seguida clique em Incluir, na tela a
seguir, selecionar a Data da Aula e se for Aula Geminada ou não e clicar em Lista de Alunos.

Na tela a seguir, registrar a frequência e clicar em Salvar para registrar somente a frequência,
caso queira registrar também o conteúdo, clicar em Salvar e Incluir Conteúdo.
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A opção Sem Frequência será utilizada quando não tiver aula com aluno, neste caso, clicar
em Sem Frequência e selecionar uma das opções: Semana Pedagógica; Planejamento;
Replanejamento; Formação Continuada; Sem Atendimento Pedagógico, digitar as observações e
clicar em Salvar.

Ao proceder alguma alteração no registro de Frequência, o sistema emitirá automaticamente
uma mensagem no email do docente daquela turma/disciplina, informando que houve alterações.

2. Na chave do pedagogo a função Conteúdo, permite que sejam alterados ou excluídos os
conteúdos registrados para as turmas de todos os professores do turno (manhã, tarde ou noite) ao
qual o Pedagogo está vinculado (suprido no SAE), bem como do período da permissão de acesso ao
RCO. Para proceder à alteração, acessar o menu Pedagogo e clicar em Conteúdo.
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Na tela a seguir, selecionar 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.

Caso queira excluir o conteúdo, na tela a seguir clicar no

e confirmar a exclusão.
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Para incluir conteúdo, no menu Pedagogo clicar em Conteúdo.

Na tela a seguir, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período
Avaliação e clicar em Consultar.

Na tela a seguir, clique em Incluir.
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Na tela a seguir, selecione o conteúdo estruturante, clique em atualizar listagem, selecione o
conteúdo básico, digite o conteúdo específico e clique em Salvar.

Ao proceder alguma alteração no registro de conteúdo, o sistema emitirá automaticamente
uma mensagem no e-mail do docente daquela turma/disciplina informando que houve alterações.

3. Na chave do pedagogo a função Avaliação permite que sejam alterados os registros de
avaliação para as turmas de todos os professores do turno (manhã, tarde ou noite) ao qual o
Pedagogo está vinculado (suprido no SAE), bem como do período da permissão de acesso ao RCO.
Para proceder à alteração, no menu Pedagogo clicar em Avaliação.
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Na tela a seguir, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Turma e Disciplina, Período
Avaliação e clicar em Consultar.

Na tela a seguir, clicar no lápis

.

Na tela a seguir, fazer as alterações e clicar em Salvar.

Observação: A função excluir avaliação só poderá ser realizada pelos Administradores do
RCO na SEED/CDE, mediante solicitação através do email institucional (Expresso).
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4. Na função Visto Registro de Classe, durante o período letivo o pedagogo deverá realizar a
conferência dos registros realizados pelos docentes. Esta conferência poderá ser feita de duas
formas, por disciplina ou por docente. Para realizar a conferência por disciplina, no menu Pedagogo,
clicar em Vistar Registro de Classe.

Na tela a seguir, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Turma, Disciplina, Período
Avaliação e clicar em Incluir Visto.

Na tela a seguir, clicar em Consultar Registro de Classe.
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O Sistema emite uma cópia dos registros em PDF para conferência, conforme as telas a
seguir.
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Após a leitura e conferência do documento, na tela a seguir selecionar o Parecer, que poderá
ser: Favorável; Não Favorável ou Aviso.

Parecer Favorável indica que está tudo correto e que o RCO será fechado e não poderá mais
ser alterado pelo docente. Neste caso, o docente receberá uma mensagem por email comunicando
que o parecer foi favorável e uma cópia em anexo do RCO no formato PDF. Caso o parecer seja Não
Favorável, o docente receberá uma mensagem por email comunicando o motivo e a indicação das
alterações necessárias, junto com uma cópia do registro de classe no formato PDF. O Aviso será
emitido pelo(a) pedagogo(a) durante o período de avaliação, para orientar os docentes quanto ao
preenchimento correto dos registros e para lembrá-los sobre a importância em manter os registros
atualizados diariamente.
Para realizar a conferência por docente, acessar a função Vistar Registro de Classe por
Docente.
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Na tela a seguir, selecionar Estabelecimento, Período Letivo, Período Avaliação, Docente,
Turma, Disciplina, clicar em Incluir Visto.

Na tela a seguir, clicar em Consultar Registro de Classe, será exibido cópia dos registros em
PDF para conferência. Seguir os mesmos passos da função Vistar Registro de Classe.

5. Na função Relatórios o pedagogo pode consultar a situação do aluno, as faltas dos alunos por
turma e período e as divergências nos lançamentos dos professores por período.
Para utilizar a função Consultar Aluno, no menu Pedagogo, clicar em Relatórios / Consultar
Aluno.
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Na tela a seguir, selecionar o Estabelecimento/Período Letivo, digitar o CGM ou o RG e a UF
ou o Nome e Data Nascimento do aluno, clicar em Consultar.

Na tela a seguir, clicar em Relatório.

O sistema gerará um relatório em PDF com todas as notas e faltas do aluno por bimestre.
Conforme as telas a seguir.
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Para utilizar a função Consultar Frequência, no menu Pedagogo, clicar em Relatórios,
Consultar Frequência.

Na tela a seguir, selecione o Estabelecimento, Período Letivo, Turno, Mês, Semana, clicar
em Gerar Relatório.
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O sistema gerará um relatório em PDF com todas as faltas dos alunos no período selecionado
por turma, conforme a tela a seguir.

Para utilizar a função Consultar Lançamentos, no menu Pedagogo, clicar em Relatórios,
Consultar Lançamentos.
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Na tela a seguir, selecionar o Estabelecimento, Período Letivo, Turno, Mês de referência,
Semana, clicar em Gerar Relatório.

O sistema gerará um relatório em PDF com as divergências entre as aulas da disciplina no
período e os registros de frequência e conteúdo. Conforme a tela a seguir.
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