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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A AULA PARANÁ 

 
Observação: Esse documento poderá ser atualizado periodicamente! 

 
1) Ocorrerá transmissão ao vivo no youtube ou somente pela tv aberta? 
As aulas Paraná são transmitidas diariamente pelo youtube e pela tv aberta através da RIC TV e pelo Google Classroom. 
Acesse o link para maiores informações http://www.pr.gov.br/Noticia/Estudantes-da-rede-estadual-ja-podem-baixar-
aplicativo-para-assistir-aulas-nao-presenciais 
 
2) Os livros didáticos dos 6° anos e 7° anos serão entregues? 
O nosso Colégio não recebeu a quantidade necessária para atender todos os estudantes dos 6° e 7° anos. A Mantenedora 
está ciente e está verificando como resolver esse problema. 
 
3) Como meu filho obtém presença nas aulas? 
A orientação nesse primeiro momento é que a frequência será atribuída ao acesso pelo Google Classroom, com a entrega 
das atividades neste ambiente virtual. Aguardamos maiores esclarecimentos da Mantenedora. 
 
4) Não tenho TV aberta, e portanto não tenho acesso a RIC TV. Como devo proceder? 
As aulas poderão ser assistidas pelo youtube e/ou pelos aplicativos Aula Paraná e Google Classroom. 
 
5) Como faço para sintonizar da RIC-RECORD? 
Os procedimentos para que o aparelho televisor ou o conversor digital sintonize as quatro faixas de programação diferem 
de marca para marca, porém geralmente são parecidos. Se você já sintoniza a RIC-RECORD digital na sua cidade verá que 
o número do canal aparece normalmente no canto da tela toda vez que você troca de canal. Este número tem o formato 
XX.1, em Curitiba é 7.1. Os controles remotos dos televisores tem uma tecla que permite a troca de canal sequencial. Esta 
tecla está identificada com as letras CH ou P ou PGM, dependendo da marca. Se o seu televisor adiciona automaticamente 
as faixas de programas das emissoras que tem multiprogramação, basta você acionar a troca de canal no controle remoto 
que ela passará para o XX.2, XX.3 e XX.4. Lembrando que o XX corresponde ao número do canal que você sintoniza a RIC-
RECORD em sua cidade. Se o seu televisor não adiciona automaticamente, quando você acionar a tecla para troca de 
canal, ele vai passar para outra emissora. A que estiver imediatamente acima ou abaixo da RIC-RECORD, dependendo da 
forma como você acionou a tecla. Neste caso, você deve inserir o número do canal manualmente através das teclas 
numéricas do controle remoto. Lembrando que o formato do número a ser digitado é XX.Y, ou seja, dois dígitos-ponto-
um dígito. Em alguns controles o ponto está simbolizado por um traço na tecla. Os dois primeiros dígitos devem ser os 
mesmos do canal da RIC-RECORD em sua cidade. O último dígito deve ser 2 ou 3 ou 4, dependendo da grade de 
programação da Aula Paraná que você deseja. Para maiores informações acesse: 
http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Estudantes-da-rede-estadual-ja-podem-baixar-aplicativo-para-assistir-aulas-
EaD 
 
6) Estou com problemas com o sinal da RIC TV. Como devo proceder? 
Caso esteja com problemas no sinal da RIC TV para assistir as aulas, entre em contato pelo telefone (41) 3331-6130 ou 
pelo email aulasparana@gruporic.com.br 
 
7) Como faço para recuperar o meu CGM (Cadastro Geral de Matrícula)? 
Existem vários caminhos para isso. Pode encaminhar um email para atendimento.sistemas@educacao.pr.gov.br ou pelo 
whatsapp (41) 9 9119-1694 ou pelo 0800-643340 ou acessando a área do aluno pelo endereço 
www.areadoaluno.seed.pr.gov.br 
Há algumas formas de se verificar o número do CGM (Cadastro Geral de Matrícula) dos estudantes: 
1 – Observando na Carteirinha Estudantil. 
2 – Acessando o portal Área do Aluno, o mesmo utilizado para consultar boletim, efetuar rematrícula, emitir Declaração 
de Matrícula, etc.  
Endereço: www.areadoaluno.seed.pr.gov.br, nesse caso o acesso é pelo CPF e Número do Celular do responsável, 
cadastrados no momento da matrícula. 
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3 – Enviando e-mail para secretaria@cep.pr.gov.br, com nome completo, série, turma, turno e curso do estudante, 
solicitando a informação, a qual será fornecida também por e-mail. 
4 – Para os que possuírem algum documento oficial já emitido pela Secretaria do Colégio, como Declaração de Matrícula, 
por exemplo, pode verificar o número do CGM impresso no documento. 
5 – Estudantes que já estudarem em outras escolas da Rede Estadual de Educação e possuírem documentos dessas, como 
Histórico Escolar, podem verificar o número do CGM também nesses documentos, pois o CGM não se altera durante 
possíveis transferências de escola, funciona como um número de identidade estudantil e é único. 
 
8) Questões relacionadas a qualidade das aulas, dos conteúdos, da transmissão e outros. 
As aulas que estão sendo transmitidas aos estudantes são produzidas diretamente pela Secretaria de Estado da Educação. 
Dessa forma, solicitamos que envie seus comentários e sugestões através dos seguintes canais de atendimento. 

• Whatsapp: (41) 9 9188-7800 ou (41) 9 9256-9603 

• Telefones: 0800-6433340 ou (41) 3340-1593 ou (41) 3340-1795 
 
9) Como faço para baixar o aplicativo Aula Paraná? 
O estudante deverá acessar os seguintes links 

• Para celular Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ip.aulapr 

• Para celular IOS: https://apps.apple.com/br/app/aulapr/id1505464251 
Em seguida, fazer seu cadastro usando o número de matrícula (o CGM). A senha é a data de nascimento do estudante no 
formato DDMMAAAA. No campo usuário o estudante deverá colocar o número do CGM. 
 
10) Como faço para tirar dúvidas sobre as aulas em EAD? 
As dúvidas poderão ser tiradas através dos seguintes contatos. 

• Whatsapp: (41) 9 9188-1694 ou (41) 9 9256-9603 

• Telefones: 0800-6433340 ou (41) 3340-1593 ou (41) 3340-1795 
 

11) Onde encontrar/acessar a grade de horário para transmissão das aulas? 
Acesse o seguinte endereço: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxfuY0ueGQ39ShQDleXs-
ZsebE9CX_fLcCrNYUvnWoU/edit?usp=sharing 
 
12) Quais aplicativos necessários para as aulas EAD? 
Os aplicativos necessários para assistir as aulas são a Aula Paraná e o Google Classroom. 
 
13) Como faço para baixar o Google Classroom? 
Acesse o seguinte endereço: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom 
 
14) Como sintonizar a TV digital Aula Paraná? 
Acesse o seguinte endereço: 
https://drive.google.com/file/d/1Gb12PnsHuRwQmceorJQI_64sAinOjqS_/view?usp=sharing 
 
15) Existe algum link para acessar as aulas pelo Youtube? 
Sim, acesse o seguinte endereço: https://youtube.com/channel/UCRfBoKy8T-
v0l2QkLsQtM3g/livestreaming/dashboard?v=jhG72Jm6mFE 
 
16) Não sei meu email @escola. Como faço para saber? 
O estudante através do aplicativo Aula Paraná, clica no perfil, consultar seu @escola e seu CGM. Lembre que o usuário é 
o CGM e a senha é a data de nascimento do estudante no formato (DDMMAAAA). 
 
17) Onde acesso o email @escola e o GoogleClassroom? 
Para acessar o seu email @escola acesse o site do gmail (gmail.com), em seguida digite seu email completo 

xxxxxxxx@escola.pr.gov.br e a sua senha. Ao acessar clique no ícone Google App localizado no campo superior do 
lado direito da tela, vai aparecer uma lista de aplicativos, nessa lista tem o Google Classroom, só clicar na imagem da sua 
lista. 
 
18) Como faço para conversar com a direção da minha unidade CEP? 
Para conversar com a direção de cada unidade CEP é necessário encaminhar email para os seguintes endereços. 

• Caso você seja estudante do CEP/Tiradentes, encaminhe um email para: direcaoceptiradentes@cep.pr.gov.br 
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• Caso você seja estudante do CEP/Zacarias, encaminhe um email para direcaocepzacarias@cep.pr.gov.br 

• Caso você seja estudante do CEP/Amâncio, encaminhe um email para direcaocepamancio@cep.pr.gov.br 

• Caso você seja estudante do CEP/Guaíra, encaminhe um email para direcaocepguaira@cep.pr.gov.br 

• Caso você seja estudante do CEP/Instituto, encaminhe um email para direcaocepinstituto@cep.pr.gov.br 
 

http://www.cep.pr.gov.br/Noticia/Confira-os-E-mails-para-contatos-com-Unidades-de-Atendimento-do-CEP 
 
19) Como faço para conversar com outros setores do Colégio? 
Para conversar com a Direção Geral, encaminhe email para dirgeral@cep.pr.gov.br ou ctaparana@escola.pr.gov.br 
Para conversar com a Secretaria, encaminhe email para secretaria@cep.pr.gov.br 
Para conversar com o Recursos Humanos, encaminhe email para garh@cep.pr.gov.br 
Para conversar com o Setor de Comunicação, encaminhe email para comunicacao@cep.pr.gov.br 
Para conversar com a Divisão Educacional (Setor Pedagógico), encaminhe email para divisaoeducacional@cep.pr.gov.br 
Para conversar com o Setor de Estágio, encaminhe email para setorestagiocep@gmail.com 
 
http://www.cep.pr.gov.br/Noticia/Confira-os-E-mails-para-contatos-com-Unidades-de-Atendimento-do-CEP 
 
 
Bibliografia: CRTE Curitiba – Equipe Pedagógica 
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