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Orientação n.º 06/2022 – SEED/DTI/CTE  Curitiba, 19 de dezembro de 2022. 
 

 

DE: SEED/DTI/CTE 

 

 

Assunto: Orientação quanto à ADEQUAÇÃO de turmas e matrículas para as aulas de 

Robótica em 2023.   

 

 

A Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) orienta seus ADMs de 

Robótica quanto à adequação de turmas de Robótica das escolas com oferta em 2023 dos 

cursos 3025 - Robótica Paraná EF (disciplina Robótica Primeiros Passos, destinada aos 

alunos do Ensino Fundamental II com idade mínima de 10 anos) e 3023 - Robótica 

Paraná (disciplina Robótica Educacional, destinada aos alunos do Ensino Médio com 

idade mínima de 14 anos). 

Após verificação no Sistema SERE, caso seja necessária qualquer adequação em 

relação a estes cursos, as escolas com oferta de Robótica no contraturno deverão 

encaminhar Ofício ao ADM de Robótica de seu Núcleo Regional de Educação com a 

indicação do total de turmas adequado ao seu estabelecimento de Ensino, por curso, série 

e turno, conforme modelo:  

 

Panorama de Oferta Robótica Contraturno – Total de Turmas Adequado 2023 
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 No caso de a escola não dispor de um dos cursos de Robótica ou turma para 

determinado Nível/Série, deverá indicar o número 0 na respectiva coluna de 

Turno/Nível/Curso, apresentando a atual situação da escola, sem oferta de turma ao 

Curso/Nível/Turno correspondente. 

 O ADM de Robótica, após recebimento do Ofício pela escola contemplada com kits de 

Robótica, deverá preencher o formulário específico Adequações de Turmas Robótica 

Contraturno – 2023, com indicação do panorama total da escola em relação à oferta de 

Robótica no contraturno, incluindo o número de turmas que não precisará ser alterado. 

 Ressaltamos que o formulário Adequações de Turmas Robótica Contraturno – 

2023 deverá ser preenchido unicamente e exclusivamente pelo ADM de Robótica a 

partir de Ofício da escola, o qual será anexado ao formulário, no momento de sua conclusão. 

Em relação à solicitação de abertura de turmas de 1ª Série para as aulas de Robótica, 

a escola poderá ofertar até no máximo 10 turmas de contraturno, sendo até 5 turmas no 

período da manhã (uma por dia) e até 5 turmas no período da tarde (uma por dia), com 

carga horária de 2 horas-aula geminadas, no contraturno, totalizando, no máximo, 10 horas-

aula/semana/período. Quanto à abertura de turmas para a 2ª Série para escolas que já 

ofertam Robótica, a mesma se dá de forma automática a partir dos dados de conclusão dos 

alunos matriculados, em 2022, no Curso de Robótica no contraturno. 

Conforme Orientação n.º 05/2022 SEED/DTI/CTE, abertura de segunda ou mais 

turmas, por curso e período, será autorizada desde que contemple o número mínimo de 16 

alunos por cada turma, ou seja, para cada nova turma solicitada, deve ser matriculado, no 

mínimo, 16 alunos, sendo o número máximo de 36 alunos por cada turma. 

Conforme item 14.1, presente na Instrução Normativa nº 001/2022 - Seed/DPGE, a 

matrícula nas aulas de Robótica deverá ser realizada nos seguintes cursos: 

a) Curso 3025 - Robótica Paraná EF (disciplina: 3525 - Robótica Primeiros 

Passos) para estudantes matriculados no 6.º, 7.º, 8.º ou 9º ano dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental; 

b) b) Curso 3023 - Robótica Paraná (disciplina: 4581 - Robótica Educacional) 

para estudantes matriculados na 1.ª, 2.ª ou 3.ª série do Ensino Médio. 

14.2 As aulas serão ministradas em turno complementar ao turno de escolarização 

obrigatória. 

14.3 O período de matrícula nos cursos será de 02 a 13 de janeiro de 2023, 

garantindo, assim, que as turmas estejam completas com estudantes matriculados e 

disponíveis no período de distribuição de aulas. 
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14.4 Após o início do ano letivo, as turmas de Robótica com vagas poderão receber 

novos estudantes a qualquer momento, inclusive novas turmas poderão ser abertas havendo 

necessidade.  

  

 

Curitiba, 19 de dezembro de 2022.  

  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Marcelo Gasparin 

Coordenação de Tecnologias Educacionais 
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