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Assunto: Materiais de Apoio a Aula Paraná 

 

 
Prezada Equipe Gestora: 

 

Dando continuidade às ações do Programa Aula Paraná e organização do trabalho nas 

vídeoaulas por meio do Google Classroom, na distribuição dos materiais aos estudantes que não 

possuem acesso ao aplicativo e aos canais disponibilizados para a efetividade das aulas não 

presenciais, disponibilizamos os Planos de Trabalho Docente (PTD) e a listagem de conteúdos que 

serão abordados durante as vídeo aulas neste primeiro trimestre, a fim de dar continuidade ao 

suporte disponibilizado às instituições de ensino e suas equipes. 

Os PTD foram desenvolvidos pelos técnicos disciplinares de cada Componente Curricular 

e/ou Disciplina, por ano/série, e abordam todo o trabalho do primeiro (1º) trimestre (05/02 a 

29/05), - desde o primeiro dia de aula até a sua finalização -, contendo, de forma ampla, objetivos, 

conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação, os quais nortearão a prática docente 

dos professores que farão as vídeo aulas da Aula Paraná. 

A listagem foi elaborada a partir dos PTD, e tem como objetivo garantir, de maneira mais 

resumida, os conteúdos que serão abordados a partir do primeiro dia de disponibilização das 

aulas (06/04) até o encerramento do trimestre, prevendo assim o percurso de aprendizagem dos 

estudantes durante esse período. 

Desta forma, os professores poderão direcionar o trabalho de acordo com as 

especificidades dos seus estudantes, como também, poderão, após o fim do período de 

isolamento devido a Pandemia do COVID-19, dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 

com suas turmas. 
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É importante ressaltar que os professores têm autonomia, por meio do Google Classrrom, 

para desenvolver atividades conforme seu planejamento, de modo que a interação com seus 

estudantes seja significativa e valorize o contexto de cada escola. 

Estes materiais estão disponíveis para download e encontram-se no seguinte link: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16IgyptVbpgDGNLgt8VFrIcOvMgTbSVY3 

 

Solicitamos que repassem os referidos materiais para cada professor(a), orientando-os  de 

acordo com seu componente/disciplina e ano/série de atuação. 

Certos da colaboração de todos, nos colocamos a disposição. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Luciano Pereira dos Santos 
Chefe do NRE de Maringá 
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