
INFORMATIVO AULA PARANÁ MUNICÍPIOS 

 

Informamos aos senhores pais e ou responsáveis quea Secretaria de Estado 

da Educação e do Esporte, no âmbito de sua competência, à luz da 

Deliberação nº 01/2020 – CEE/PR, da Resolução SEED nº 1.016/2020 e a 

alteração contida na Resolução SEED nº 1.219/2020 – GS/SEED, em parceria 

com a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, para este período, em 

decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus – COVID-19, disponibilizará, a partir do dia 04/05/2020, em TV 

aberta, as videoaulas gravadas pelos professores da rede municipal de 

Curitiba, utilizando os seguintes meios:  

I – transmissão ininterrupta de todas as disciplinas constantes no currículo 

básico de cada ano/série, da SME Curitiba;  

II-disponibilização no site institucional da SEED, 

http://www.educacao.pr.gov.br/Municipios o acesso às aulas apresentadas no 

canal aberto de televisão;  

III – visualização das videoaulas nos canais abertos de televisão. 

 
 As videoaulas serão disponibilizadas aos estudantes, seus familiares e 

professores: 

I - para a Educação Infantil – Pré-Escola: as videoaulas 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.  

II - para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, compreendidas 

em aulas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com o currículo 

básico do ano/série, da SME de Curitiba, ficando o conteúdo da videoaula 

disponível para acesso todos os dias após os horários estabelecidos. 

III – para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase I: compreendidas em 

aulas 

diárias, de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com o currículo básico do 

ano/série, da SME de Curitiba, ficando o conteúdo da videoauladisponível para 

acesso todos os dias após os horários estabelecidos.  



As videoaulas da EJA – Fase 1 serãoapresentadas na segundas, quartas e 

sextas-feiras, sendo que nos demais dias de intervalo da semana as mesmas 

serão reprisadas. 

IV - para a Educação Especial: as aulas com as adequações metodológicas e 

recursos de Atendimento Educacional Especializado - AEE, serão 

disponibilizadas aos sábados. 

 

Informamos que este mecanismo é mais um complemento ao contexto de 

atividades que cada professor já está preparando e enviando para os 

estudantes. 

 

 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Leópolis 

 

 


