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Ofício Circular n.º 036/2020 – DEDUC/SEED                                   Curitiba, 22 de abril de 2020. 

  

Assunto: Oferta das videoaulas em TV aberta e das salas do Google Classroom  
 

Senhores(as) Secretários(as), 

 
Estamos passando por um momento delicado e atípico, devido à pandemia causada 

pela COVID-19. Assim, precisamos encontrar caminhos para garantir educação para todos.  É 

nesse sentido que o Governo do Estado pretende disponibilizar videoaulas em TV aberta e o 

Google Classroom para os Municípios do Estado do Paraná utilizarem durante o período de 

isolamento social causado pela Covid-19, a fim de manter uma rotina básica de atividades 

escolares. 

Por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) e 

a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba foram preparadas, pela equipe técnica dos 

departamentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria Municipal, 

videoaulas com o conteúdo do currículo da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental para os estudantes da pré-escola, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 

os da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase 1.  

Desse modo, as escolas públicas municipais poderão ter aulas, não presenciais, pela 

TV aberta, seguindo o mesmo formato das aulas oferecidas pela Seed nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, de acordo com o Referencial Curricular do Paraná. 

Cabe destacar, que as videoaulas para a pré-escola poderão ser utilizadas como forma de 

manter o vínculo com o educando, sem computar carga horária como atividades não 

presenciais, conforme Art. 2 da Deliberação 01/2020 do CEE/PR. 

Em relação à oferta do Google Classroom, ou Sala de Aula do Google, esta é uma 

ferramenta on-line gratuita que tem o intuito de auxiliar a equipe pedagógica, os professores 

e os alunos das escolas da rede municipal. 

 

 

Às Secretarias Municipais de Educação do Paraná 
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Continuação do Ofício Circular n.º 036/2020 – DEDUC/SEED                                    

 

Por meio do Classroom, é possível se comunicar com as turmas e manter as aulas a 

distância mais organizadas; os professores podem publicar tarefas em uma página específica 

e, ainda, verificar quem concluiu as atividades, além de tirar dúvidas em tempo real e dar 

notas; e os colegas de turma podem comunicar-se e receber notificações quando novos 

conteúdos são inseridos na sala de aula virtual.  

É importante destacar que, para os municípios que tiverem interesse no Google 

Classroom, a Seed organizará as turmas no ambiente. Para isso, as Secretarias Municipais de 

Educação (SME) deverão fornecer os dados das SME, das equipes gestoras das escolas, dos 

professores e das turmas. Além disso, será de responsabilidade de cada SME a elaboração e 

inserção dos conteúdos nas salas virtuais do Google Classroom. 

Informamos, ainda, que, respeitando a autonomia de cada município e para que 

possamos articular com os demais departamentos da Seed a oferta das videoaulas em TV 

aberta e das salas do Google Classroom, solicitaremos, via Núcleo Regional de Educação 

(NRE), um levantamento de quais Secretarias Municipais de Educação têm interesse nesses 

materiais disponibilizados pela Seed.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Assinado eletronicamente 

Roni Miranda Vieira 

Representante da Diretoria de Educação 
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