
 

SETOR DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

INFORMATIVO LRCO – LIVRO REGISTRO DE CLASSE ONLINE 

1 – CALENDÁRIO ESCOLAR  

Os Secretários Designados de cada Instituição de Ensino 

deverão fazer as adequações dos Calendários Escolares no LRCO, 

alterando as datas início e término de seus períodos avaliativos, 

conforme Resolução nº 1249/2020 GS/SEED e Comunicado 05_2020 

– LRCO: 

a. Curso Anual/Trimestral: 
  1º trimestre: 03/02/2020 a 29/05/2020 

  2º trimestre: 01/06/2020 a 11/09/2020 

                            3º trimestre: 14/09/2020 a 18/12/2020 

b. Curso Semestral/Bimestral: 
  1º bimestre: 03/02/2020 a 18/05/2020 

  2º bimestre: 19/05/2020 a 17/07/2020 
  

OBS: Para as devidas alterações no LRCO, conforme orientação 

acima, clicar nas abas: Menu – Secretário – Calendário Escolar – 

Informar Período Avaliação – Consultar – Alterar 

2 – GRADE DE HORÁRIO 

Para fins de registro das aulas remotas, manter a grade de horário da 

Instituição de Ensino, registrada no LRCO na data de 20/03.  

DESTAQUE: Após essa data, caso tenha havido necessidade de 

atualização na grade horária, deverá ser respeitada a data a partir da 

mudança. A alteração de horário deverá sempre ser iniciada a partir 

de uma segunda feira, tendo em vista o número de aulas semanais 

de cada disciplina conforme a Matriz Curricular proposta pela Escola. 

PONTO DE ATENÇÃO: no LRCO, deve ser considerado o número de 

aulas semanais de cada disciplina, respeitando a carga horária 

autorizada na Matriz Curricular da Instituição de Ensino. 



 

3 – FREQUÊNCIA 

 Para registro no campo Frequência do LRCO, os professores 

deverão considerar: 

a. Os dias 03/02 e 04/02 devem ser registrados como Estudos e 

Planejamento em todos os livros de cada turma; esses dois dias, não 

serão computados como dias letivos. Os dias letivos serão 
considerados a partir do dia 05/02/2020. 

 
b. Para o período de 05/02/2020 a 19/03/2020 manter registros 

normais/aulas presenciais; 
 

c. Para os dias 17, 18 e 19/03, devem ser mantidos os registros 
normais. Em relação às faltas dos alunos nesses dias, aguardar 

orientação da SEED para a forma de abono a ser registrada, podendo 
esta ser informada posteriormente no LRCO; 

 
d. Para o período de 20/03/2020 a 05/04/2020, considerado como 

antecipação do recesso escolar de julho, registrar em cada livro de 
cada disciplina da turma, somente/unicamente no dia 20/03: Sem 

Frequência – Sem Atendimento Pedagógico – E no Campo 

Observações “Recesso Escolar – Amparo Legal Decreto Estadual nº 
4258/2020; 

 
e. A partir de 06/04/2020, de acordo com a grade de horário de sua 

Instituição de Ensino, registrar frequência para as aulas remotas 
emergenciais: 

 
 para o período anterior ao link de chamada (registro da 

presença do aluno), inserido na aba atividade do Classroom, o 
professor deverá fazer registro de frequência em seu LRCO para 

os estudantes que estão acompanhando as aulas pelo 
Classroom, TV, YouTube ou a partir das atividades escolares 

impressas, entregues e devolvidas nas escolas 
(quinzenalmente).  

 

Para o período posterior ao link, o Professor terá acesso ao 
relatório BI, referente às presenças confirmadas pelos 

estudantes no classroom. A partir desse relatório, o Professor 
fará a transcrição da frequência no LRCO, adequando a data 

das respectivas aulas do classroom, conforme sua grade de 
horário específica. 

 
OBS: Não haverá engessamento para a forma de registro, o 

professor estabelecerá uma organização própria. Cada 



professor, de acordo com a carga horária de sua disciplina, terá 

autonomia para fazer a correspondência da 
aula/atividade/conteúdo das aulas postadas nas plataformas 

virtuais ou kits impressos entregues ao aluno, vinculando-as às 

quantidades e datas de aulas semanais, para as quais, de 
acordo com sua grade de horário, inserirá frequência de seus 

alunos no LRCO. 
 

3 – CONTEÚDO 
 

 Para registro no campo Conteúdo do LRCO, os professores 

deverão considerar: 

a. Para o período de 05/02/2020 a 19/03/2020: 
 EF 1°/5º - EF 6º/9º (Regular e Integral) – EJA EF – Sala 

de Recursos: os registros devem ser feitos de acordo com as 
categorias do CREP, no campo de Observações ou através da 

opção Outros para a EJA; 
 Educação Infantil – Atividades Complementares – 

Programas e Projetos – educação Profissional – CELEM – 
Ensino Médio e EJA EM: os registros são realizados 

selecionando Conteúdos Estruturantes, Conteúdos Básicos e 
digitando em Conteúdos Específicos. 

 
b. A partir de 06/04/2020: 

 EF 1°/5º - EF 6º/9º (Regular e Integral) – EJA EF – Sala 

de Recursos: os registros devem ser feitos optando por um ou 
mais TEMAS dos elencados para a disciplina ou em OUTROS, 

caso nenhum dos TEMAS contemplem o assunto da aula, no 
campo CONTEÚDOS devem ser digitados os conteúdos 

trabalhados com os estudantes. O campo de OBSERVAÇÕES 
não é obrigatório; 

 Educação Infantil – Atividades Complementares – 
Programas e Projetos – educação Profissional – CELEM – 

Ensino Médio e EJA EM: os registros serão realizados 
selecionando Conteúdos Estruturantes, Conteúdos Básicos e 

digitando em Conteúdos Específicos (não houve alteração). 
 

4. AVALIAÇÃO 
 

 Para registro no campo Avaliação do LRCO, os professores 

deverão considerar: 

a. Não há migração automática dos registros de notas do Google 
Classroom para o LRCO, os dados devem ser transcritos pelo 

professor, observando: 
 A Regra de Cálculo optada por sua Instituição de Ensino: 

somatória, aritmética ou ponderada; 



 Mínimo de duas avaliações e de no mínimo duas recuperações; 

 Registro de 0,0 para os alunos sem avaliações e/ou 
recuperações (podendo ser revistos/ajustados); 

 Os conteúdos que aparecem no campo referente à Avaliação, 

no período de 05/02 a 19/03 serão apresentados no formato 
CREP e, a partir de 06/04, no novo formato para EF 1°/5º - EF 

6º/9º (Regular e Integral) – EJA EF – Sala de Recursos; 
 

PONTO DE ATENÇÃO: para atender ao formato padrão do 
sistema LRCO, o professor precisa, obrigatoriamente, abrir os 

campos de, no mínimo, duas AVs e, no mínimo, duas RECs até a 
data fim do trimestre/bimestre (29/05 - data fim do 1º trimestre e 

18/05 - data fim do 1º bimestre). Caso não tenha havido tempo 
hábil para o fechamento de notas de todos os alunos até as datas 

acima mencionadas, poderão ser revisadas e ajustadas, no campo 
pertinente das avaliações/recuperações do LRCO, as notas dos 

alunos retardatários (temos um prazo ampliado de 60 dias antes 
do bloqueio).  

 

IMPORTANTE: O que não poderá ser feito é: depois do dia 29/05 
(fim do 1º Tri) ou 18/05 (fim do 1º Bi), inserir novo campo para 

Avaliação e/ou Recuperação, ainda não registradas no LRCO, 
referente ao 1º Tri/1º Bi, pois o sistema entenderá que aquela 

avaliação e/ou recuperação já é do 2º Tri/2º Bi. 

 

LEMBRETES:  

 para o 1º Tri (depois do dia 29/05) e 1º Bi (depois de 18/05) se 

precisar alterar/corrigir notas será permitido, entretanto, inserir 
novo campo de AV/REC não será permitido, pois configurará 

registro para o período de avaliação seguinte, 2º Tri/2º Bi. 

 as Recuperações propostas aos alunos devem contemplar a 

totalidade das avaliações ofertadas, totalizando 100% da nota 
referente ao período avaliativo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

a. O período de acesso dos professores aos registros do LRCO após o 
encerramento do período avaliativo foi alterado de 7 para 60 dias; 

 
b. Os registros de frequência e avaliações poderão ser revistos 

durante o período estendido acima; 

 

c. Atestados Médicos devem ser respeitados e registrados de acordo 
com a Instrução nº 22/2017 SUED/SEED; 

 
d. As transferências recebidas e expedidas seguem trâmites normais, 

não havendo impedimento para ocorrerem. Ponto de atenção: primar 



pela informação de notas parciais para o aluno que sai e Plano 

Especial para o aluno que chega; 

 

f. Para as turmas que tiverem professor em Licença Especial (sem 

substituto), o acompanhamento e os registros da frequência, 
conteúdos e avaliações devem ser feitos pelo pedagogo ou diretor; 

 
 

 Maringá, 25 de maio de 2020. 

 

 
Silvana Cristina Bergamo 

Setor de Documentação Escolar 
Núcleo Regional de Educação de Maringá 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


