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PERGUNTAS E RESPOSTAS – 15/04/2020. 

1)- Somente as turmas abertas no google classroom, serão validadas como aulas não presenciais? 

R. Sim, para validação, as turmas serão todas abertas pela SEED. 

 

2)- As disciplinas de núcleo comum, dos cursos profissionalizantes, estão com as salas google classroom 

abertas? 

R. Sim, essas disciplinas estão tendo aulas e conteúdos. 

 

3)- As disciplinas específicas dos cursos profissionalizantes, também serão abertas as salas google 

classroom? 

R. Sim, porém, essas disciplinas serão os próprios professores que disponibilizarão conteúdos e atividades. 

 

4)- Os conteúdos e atividades das disciplinas específicas, deverão ser disponibilizadas de forma impressa? 

R. Sim, somente para os alunos que não tem acesso aos recursos midiáticos disponibilizados pela SEED, 

nesse caso os mesmos deverão ir até a escola no dia da entrega da merenda, para retirar o material. 

Aguardar orientação oficial da SEED/NRE. 

 

5)- Todas as escolas entregaram os livros didáticos para os alunos? 

R. Não, ainda temos escolas com livros didáticos em suas bibliotecas e ou guardados, nesse momento é 

necessário organizar a entrega, sem aglomerações. O NRE de Maringá está organizando a entrega para as 

escolas. 

 

6)- O aplicativo Aula Paraná é possível baixar em todos os celulares? Ele está funcionando normalmente? 

R. Sim, todos são compatíveis. Porém, o aplicativo ainda está instável. 

 

7)- O que fazer quando as turmas abertas, estão sem alunos inseridos? 

R. Esse é um problema técnico, aguardar que o CRTE está averiguando. 

 

8)-As turmas que poucos alunos estão acessando, como proceder? 

R. A Escola deve mobilizar a comunidade, via facebook, whatsapp, telefone, email, rádio e outros 

 

9)- Qual o papel da equipe gestora, mediante esse trabalho de regime especial, aulas não presenciais? 

R. A equipe gestora, tem uma importante função nesse momento de ansiedade e preocupação do seu 

corpo docente, nesse sentido é necessário fazer reuniões por meio de vídeo chamada ou google meet 

para alinharem as informações, acalmá-los e dizer aos professores que eles são fundamentais para que 

dê certo o trabalho nesse período 

 

10)- As turmas da EJA já foram implantadas? 

R. Apenas algumas que aparecem com nenhum ou poucos alunos. É importante salientar que a EJA será 

carregada assim que for concluída a inserção do Ensino Regular 

 

11)- Os professores que trabalham na EJA, ficarão ociosos nesse momento? 

R. Enquanto aguarda-se a conclusão da inserção da EJA, os professores deverão organizar materiais e 

atividades conforme o planejado no PTD, para que esses materiais sejam os mesmos conteúdos que serão 

disponibilizados na classroom. 

 

12) Há um banco de atividades disponíveis no google classroom? 
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Sim e orientamos que não EXCLUA nenhuma atividade. Se precisar fazer edição, inclusão e outros recursos 

o professor poderá fazer, todavia deverá estar relacionado com as vídeos aulas. Destacamos que deverá 

ser atividades com fontes seguras, fidedignas e que não sejam fake News. E que a linguagem seja clara, 

simples e que atenda o nível de sua turma.  

 

13) Alguns vídeos aulas contém erros conceituais e não exploram o conteúdo. O que posso fazer? 

 

Suplemente o ClassRoom com vídeos autorais, slides e textos que você considera que contribuirão com o 

entendimento da turma. 


