
TUTORIAL ACESSO AO APLICATIVO AULA PARANÁ E AULAS EAD

As  aulas  EaD  para  os  alunos  da  rede  estadual  de  ensino  serão  transmitidas
simultaneamente  nos  três  canais  de  comunicação:  TV  aberta,  YouTube  e  Aplicativo  Aula
Paraná.  Além  disso,  os  alunos  e  professores  poderão  interagir  através  de  chat,  atividades,
avaliações,  materiais  complementares,  etc,  através  dos  aplicativos  Aula  Paraná  e  Google
Classroom. 

Nesse tutorial você pode esclarecer dúvidas relacionadas a:

1 – Como baixar o aplicativo Aula Paraná?
2 - Como fazer login no Aplicativo Escola Paraná?
3 -  Onde encontrar/acessar a grade de horário para transmissão? 
4 -  Como sintonizar a TV digital – AULA PARANÁ?
5 -  Como assistir as aulas no YouTube?
6- Sou professor e não lembro a senha do e-mail expresso. O que fazer?
7- Sou professor, sei minha senha do expresso, mas não consigo fazer login. O que fazer?
8 – Contatos CRTE do Núcleo de Educação de Pato Branco:

1 – Como baixar o aplicativo Aula Paraná?
Acesse a loja do seu dispositivo e pesquise o aplicativo “Aula Paraná”. Ou ainda,

através dos links:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ip.aulapr 
IOS:  https://apps.apple.com/br/app/aulapr/id1505464251 

2 - Como fazer login no Aplicativo Escola Paraná?

PROFESSOR
Utilizar número de RG completo iniciado com a letra p (ex. p12345678) e senha do e-mail

expresso (@seed). 
Usuário: pRG (ex. p12345678) 
Senha: mesma do e-mail expresso 
***Problemas relacionados com acesso e senha, ver itens 6 e 7 desse tutorial.

ALUNO
Utilizar CGM (Cadastro Geral de Matrícula) como USUÁRIO e data de nascimento como

senha no formato DDMMAAAA.
Exemplo: se meu CGM é 101510151015 e meu nascimento é 10/02/2008, então: 
Usuário: 101510151015 
Senha: 10022008

***Se você não sabe seu CGM, pode descobri-lo clicando em  “Não sabe seu CGM? Clique
aqui”, no próprio aplicativo. E preencha as informações solicitadas. 
Você pode, ainda, consultar seu CGM através do aplicativo Escola Paraná, clicando ao lado do
seu nome em 

3 -  Onde encontrar/acessar a grade de horário para transmissão? 

Você  pode  encontrar  os  horários  das  aulas  através  do  link  abaixo,  que  é  atualizado
periodicamente.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxfuY0ueGQ39ShQDleXs-
ZsebE9CX_fLcCrNYUvnWoU/edit?usp=sharing 

https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ip.aulapr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxfuY0ueGQ39ShQDleXs-ZsebE9CX_fLcCrNYUvnWoU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxfuY0ueGQ39ShQDleXs-ZsebE9CX_fLcCrNYUvnWoU/edit?usp=sharing
https://apps.apple.com/br/app/aulapr/id1505464251


4 -  Como sintonizar a TV digital – AULA PARANÁ?

As  aulas  serão  transmitidas  nas  faixas  adicionais  do  canal  onde  é  recebida  a
programação da RIC – RECORD. Para sincronizar na TV aberta você pode buscar os canais
ou digitar no controle remoto da TV o número do canal correspondente à turma que você
pretende assistir:

IMPORTANTE:  EM  ALGUNS  MODELOS  DE  TV,  O  CONTROLE  REMOTO  NÃO
APRESENTA A TECLA PONTO (.). NESSE CASO, VERIFIQUE A PRESENÇA DA TECLA
TRAÇO (-). ENTÃO, DIGITE 4-02, POR EXEMPLO.

Mais dúvidas de sincronização de canais podem ser esclarecidas no link a seguir:
https://drive.google.com/file/d/1Gb12PnsHuRwQmceorJQl_64sAinOjqS_/view 

5 -  Como assistir as aulas no YouTube?

Acesse  o  canal  da  CTE  ou  Aula  Paraná  no  YouTube  através  dos  links
https://www.youtube.com/channel/UCRfBoKy8T-
v0l2QkLsQtM3g/livestreaming/dashboard?v=jhG72Jm6mFE 

https://www.youtube.com/channel/UCfbFento2_mCEyUgeiwImiQ/videos 
Inscreva-se e selecione a aula que deseja assistir. 

Os links a seguir, direcionam para as aulas de cada uma das turmas:
8º ano EF - 8h15m: https://rebrand.ly/8anof 
9º ano EF - 8h15: https://rebrand.ly/9anof
1º ano EM - 8h15: https://rebrand.ly/1anom 
2º ano EM - 12h20: https://rebrand.ly/2anom
6º ano EF - 13h: https://rebrand.ly/6anof 
7º ano EF - 13h: https://rebrand.ly/7anof     
3º ano EM - 16h25: https://rebrand.ly/3anom 

6- Sou professor e não lembro a senha do e-mail expresso. O que fazer?

Para recuperar sua senha, acesse o endereço: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=1&origem=email 

- Preencha seu Login, que é seu  RG 
- Clique na opção “Esqueci minha senha”
- Em seguida, selecione uma das opções para recuperação de senha:

https://rebrand.ly/6anof
https://rebrand.ly/7anof
https://rebrand.ly/3anom
https://www.youtube.com/channel/UCRfBoKy8T-v0l2QkLsQtM3g/livestreaming/dashboard?v=jhG72Jm6mFE
https://www.youtube.com/channel/UCRfBoKy8T-v0l2QkLsQtM3g/livestreaming/dashboard?v=jhG72Jm6mFE
https://www.youtube.com/channel/UCfbFento2_mCEyUgeiwImiQ/videos
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=1&origem=email
https://rebrand.ly/2anom
https://rebrand.ly/1anom
https://rebrand.ly/9anof
https://rebrand.ly/8anof
https://drive.google.com/file/d/1Gb12PnsHuRwQmceorJQl_64sAinOjqS_/view


- Você receberá uma senha provisória através do meio que escolher (essa senha expira depois de
um tempo).
- Caso tenha solicitado por e-mail alternativo, verifique a caixa de spam.
- Use essa senha para fazer o acesso ao seu e-mail e automaticamente será direcionado para
criar uma nova senha.

***Se os seus dados para recuperação de senha estão incorretos, entrar em contato com a CRTE.

7- Sou professor, sei minha senha do expresso, mas não consigo fazer login. O que fazer?

Pode ser que sua senha não esteja no padrão de atualização solicitado. 

Se a sua senha não segue esse padrão, você precisa alterá-la. 

Para isso, siga o procedimento: 

ATENÇÃO:  Essa  será  sua  nova  senha  para  acessar  o  expresso  e  o  aplicativo  Aula
Paraná.

8 – Contatos CRTE do Núcleo de Educação de Pato Branco:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a CRTE.
Ana Paula ana.petrikoski@escola.pr.gov.br
Ivonei ienove@seed.pr.gov.br
Kelvin kelvin13_pr@seed.pr.gov.br
Silvana silvanacamozzato@escola.pr.gov.br 
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