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PERGUNTAS E RESPOSTAS – 14/04/2020. 

 

1. Como os pedagogos deverão atuar junto aos professores e suas respectivas turmas? 

R. Nesse momento, é primordial fazer um levantamento prévio dos alunos que estão acessando as 

plataformas e principalmente daqueles que não tiveram nenhum acesso, após isso entrar em contato com 

a família e ou responsáveis para verificar o motivo do não acesso aos recursos disponibilizados nesse 

período.  

2. Em relação às faltas do professor, serão lançadas no RMF? 

R. Sim, Poderão ser excluídas após comprovação da reposição presencial, após o retorno das aulas 

presenciais. 

3. O professor, já poderá incluir a atividade no google classroom? 

R. Sim, de acordo com o que está contido nas vídeos aulas. 

4. Como será computado a frequência do professor? 

R. O Professor ao fazer o seu login no aplicativo e ao fazer interação com as turmas, sua presença será 

computada automaticamente. A presença do estudante e docente estarão disponíveis no RCO, a SEED 

está vendo a possibilidade de gerar relatório diário no aplicativo Aula Paraná e Google Classroom. 

5. É possível promover reuniões nas escolas? 

R. Não, poderão utilizar recursos como Meet Google;  

6. As aulas veiculadas estão de acordo com o CREP?  

R. Sim, as aulas estão de acordo com o CREP.  

7. A qualidade das aulas, vão melhorar, bem como a qualidade de vídeo, áudio e didática? 

R. Sim, as aulas estão passando por processos de adequação. Essa semana e a próxima será de ajustes.  

8. As aulas presenciais retornarão como antes da pandemia? 

R. As aulas presenciais retornarão, porém, certamente não serão as mesmas, será  necessário se 

reinventar. 

9. As pedagogas já conseguem visualizar as turmas da escola ou somente os professores? 

R. Sim, algumas já conseguem, o acesso deverá ser pelo @escola. 

10. Como orientar os alunos que estão entrando em contato, com a preocupação de não poderem assistir 

às aulas nos horários específicos, devido o trabalho? O aluno trabalhador poderá assistir aulas em outro 

horário e ter acesso na classroom para fazer as atividades, mesmo assim haverá registro de presença?  

R. Sim, o aluno poderá assistir a aula no youtube e depois realizar as atividades no class room. Desde que 

se organize para estudar as atividades e assistir o vídeo, não haverá interação com o professor e demais 

colegas, porém sua presença será registrada. 

Gestão/ Tutoria e Chefia do NRE-Maringá. 


