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Respostas para Perguntas 13/04/2020 

1) Os Professores PAEE terão acesso ao Class Room?  

R.  Aguardar orientação  

2) Como será a orientação (em relação aos conteúdos) para a Equipe Gestora acompanhar as 

turmas, que tiverem seus professores de licença? 

R. Está sendo pensado numa orientação de cunho pedagógico para a equipe diretiva, no 

entanto ainda não temos esse documento. 

3) Qual a função que cabe aos diretores em relação às licenças de professores e funcionários? 

R. Observar a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020 – GRHS/SEED e Art.5 Instrução Licença.  

4) Quem cria as turmas no Class Room? 

R. Somente o setor de Tecnologias da Seed. 

5) Os pedagogos devem acessar o Classroom? 

R. Sim, embora devam ter paciência, pois os dados estão sendo migrados.  

6) A lista do número do CGM dos alunos, pode ser divulgada nos grupos de whats das escolas? 

R. Não, uma vez que são dados sigilosos, é importante consultar o site do NRE, tem o tutorial 

disponível. 

7) Como a escola fará para contatar a comunidade escolar?  

R. Poderá ser no dia da entrega da merenda, dia 23/04, nesse dia, entregar um informativo 

com as orientações emanadas da SEED e postadas exclusivamente para os alunos. 

8) A escola poderá fazer orientações para entregar à Comunidade? 

R. Sim, a Equipe Gestora e Docentes são protagonistas nesse processo de repasse de 

informações e orientações à comunidade. 

9) Como farão os alunos que não tem acesso aos recursos midiáticos propostos pela SEED? 

R. A equipe pedagógica se certificará de que esses alunos realmente não possuem acesso. 

Após isso, organizarão atividades quinzenais, que serão impressas e entregues no dia da 

entrega da merenda (atividades essas que poderão vir da SEED, NRE ou ainda pelo professor 

da turma- aguardando orientação) 

10) Alguns profissionais ainda estão com a licença compulsória, sem o acesso aos recursos 

disponibilizados? 

R. Sim, até amanhã (14/04) o Rh da SEED, atualizará todos os registros das licenças 

compulsórias. 

11) No aplicativo aparece as conversas de todas as disciplinas, o que fazer? 
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R. É necessário desconectar todas contas, o celular loga automático na conta de configuração, 

precisa sair de uma e adicionar outra conta do gmail 

12) Em caso de não conseguir acessar o @ escola, pede para entrar em contato com o 

administrador, quem é? 

R. Todos os técnicos do CRTE – Osny, Essio, Diego, Nivaldo, Angelica e Alexandre 

13) O professor que possui vínculo de 20h somente em dado período, como fica a questão pra 

ele acompanhar as aulas em outro período? 

R. O professor fará o acompanhamento pedagógico no seu horário de trabalho. 

14) O diretor poderá chamar seus professores para uma reunião na escola? 

R. Não, as reuniões devem acontecer por Meet Google, para não oportunizar aglomerações. 
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