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Perguntas e Respostas – 22/04/2020. 

1- A migração das notas e frequência será automática ou manual do Google Class Room para 

RCO? 

R. Essa é a intenção, mas por enquanto não está efetivado. 

2- Como será o procedimento de estudantes com atestado médico (licença maternidade)? 

Lança o atestado e a aluna realiza as atividades não presenciais? 

R. O procedimento é o mesmo utilizado antes da pandemia.  

3- As turmas no google classroom, podem ser excluídas pelo(a) pedagogo(a) quando as turmas 

não são dos seus respectivos turnos? 

R. Não, nesse caso, após a organização da escola, em adequar as turmas da responsabilidade de 

cada profissional de equipe pedagógica, o(a) pedagogo(a) deve sair da turma que não é da sua 

competência. 

4- Os pedagogos que estão inseridos em todas as turmas da escola, podem arquivar as turmas, 

para ficarem somente com aquelas sob as suas respectivas responsabilidades? Possuem 

acesso aos sistemas que estiver vinculado ao seus respectivos registros gerais (RG)? 

R. Não poderá arquivar e nem tampouco excluir, pois ao fazerem essa ação, a turma 

desaparecerá também para o Docente. Como os pedagogos estão vinculados a todas as turmas 

da escola, não tem como fazer essa separação no sistema, poderão sair das turmas, porém o 

sistema está fazendo atualização periodicamente, e o acesso as turmas, voltam. Solicitamos, 

gentilmente para não arquivar e nem excluir turmas, de forma alguma. Ainda não foi criado um 

formato para tirar pedagogos e diretores das turmas, sem comprometer a inclusão dessas 

turmas. 

5- As aulas que estão sendo exibidas, não coincidem com a Matriz da Escola, isso poderá 

causar problema na carga horária do Professor? 

R. Não, em relação a carga horária do professor, não muda nada, continua vinculado às suas 

turmas de acordo com a matriz da escola. A grade fixa é apenas para esse momento de 

distanciamento social. Caso necessário o professor deverá complementar com vídeo aulas, 

atividades, etc. 

6- Muitas turmas do classroom estão com atividades, postadas repetidamente, o que 

podemos fazer? 

R. As atividades repetidas, poderão ser reeditadas, porém caso uma aula tenha dois formulários 

repetidos, poderá ser excluído um deles. 

7- O professor poderá trocar o conteúdo que está sendo passado na TV (canal aberto)? 

R. Não, o professor poderá reeditar as atividades, simplificando ou aprofundando, conforme a 

necessidade da turma. Com exceção de algumas turmas do EM, com desajuste de Matriz, esse 

será um caso omisso, que deverá ser tratado em particular, equipe gestora e coord. Gestão NRE. 
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8- Os alunos que possuem acesso aos recursos midiáticos, porém não estão acessando o 

classroom e nem o aplicativo Aula Paraná, como proceder? 

 

R. É importante colocar nas mídias da escola, grupos de whats e orientá-los, sobre a importância 

do acesso, por conta da presença do aluno, tendo em vista que no período da Pandemia, poderá 

gerar muitas faltas, trazendo dificuldades para esses estudantes. 

 

9- Muitos professores não estão recebendo as atividades enviadas pelos alunos por meio da 

classroom, o sistema está com problema? 

 

R. Não, é necessário informá-lo, que após clicar enviar, deverá retornar a página inicial, para 

concluir atividade. 

 

10- As aulas não presenciais serão repostas, caso a grande maioria dos alunos não acessem o 

sistema? 

 

R. Foi autorizado pelo Governo Federal como Medida Provisória, o não cumprimento dos 200 

dias letivos, mas o cumprimento das 800h. Portanto, é de suma importância que a comunidade 

escolar saiba que não terá reposição dessa carga horária, a SEED/PR se prontificou a tomar 

medidas de aulas não presenciais para que o aluno não tenha perda pedagógica. De acordo com 

a Deliberação 01/2020, a ações desenvolvidas nesse período serão computadas como dias 

letivos, portanto, é dever do aluno acompanhar as ações desenvolvidas no google  classroom, 

fazer as atividades na TV ou caso não tenha acesso, receber as atividades impressas. É 

importante, colocar nas mídias da escola, grupos de whats e orientá-los, sobre a importância do 

acesso, por conta do registro da presença do aluno. Tendo em vista, que a LDB n.º 9.394/96 

determina que o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de75% 

(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas para aprovação de ensino e aprendizagem. 

No regime especial, a frequência dos alunos será computada pelas atividades apresentadas, 

sendo assim, discente deverá apresentá-las para obter 75% de frequência para sua aprovação. 

 

11- Para o aluno que tem acesso somente pela TV (canal aberto) e não está tendo 

compreensão dos conteúdos exibidos, poderá ser oportunizado o conteúdo que o professor 

estava trabalhando anteriormente a Pandemia? 

 

R. Não, o professor poderá complementar com atividades adequadas ao conhecimento do 

aluno, bem como proporcionar outros meios, como atividade impressa e outros. 

 

12- O aluno sem acesso aos recursos midiáticos, e não está tendo compreensão das atividades 

impressas, poderá ser repassado outro conteúdo já visto pelo aluno? 

 

R. Não, o professor deverá selecionar as atividades disponíveis, caso não estejam adequadas. É 

relevante elaborar atividades com exemplos, contextualizadas, simples, de fácil compreensão e 

clareza nos enunciados. 
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13- As atividades impressas ao entregar e receber, poderão, professores e alunos, correrem o 

risco de contágio do COVID-19? 

 

R. Não, desde que tomem as devidas providências, o profissional que entregar esse material 

deverá utilizar-se de máscara e luvas, bem como o aluno ao receber, caso o aluno não tenha 

luvas, orientá-lo que não deverá passar a mão no rosto e ao chegar em casa, lavar a mão com 

sabão e higienizar com álcool gel, o mesmo procedimento deverá ser seguido pelo professor. 

 

14- As escolas em que os Diretores e Pedagogos, estão sem turmas no classroom, poderá ser 

incluído manualmente, ou pedir para os Professores das Turmas fazerem o convite? 

 

R. Não, ao fazerem (hoje) a atualização no banco de dados, isso acontecerá automaticamente, 

caso seja inserido manualmente, poderá ocorrer duplicidade. Nesse sentido é prudente 

aguardarem até amanhã. 

 

15- Os alunos do PMA, que não possuem acesso a nenhum dos recursos midiáticos, é 

necessário enviar material impresso, referente ao programa?  

 

R. Sim, para esses alunos, o Docente do PMA, deverá complementar as atividades organizadas 

pelo Professor Regente, de modo que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem em 

relação a leitura, interpretação e resolução de problemas/ problematização 

 

16- Poderá ser passado o código da turma para agilizar o acesso do aluno, na classroom? 

 

R. Não, ao acessar com o código, o email particular é acionado, daí o aluno não terá acesso a 

turma e atividades, uma vez que ao Professor devolver a atividade ao aluno, o email volta, não 

dando acesso para ao aluno. 

 

 

 

Gestão/ Tutoria e Chefia. 

 


