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 1. Tutorial de funcionamento do aplicativo Escola Paraná para os sistemas  
operacionais Android e iOS.

O Escola Paraná é um aplicativo destinado aos estudantes da rede pública de ensino do 

Estado do Paraná  e seus responsáveis,  onde são disponibilizados recursos como envio de 

mensagens,  boletim escolar,  a grade de horários,  os eventos da escola,  entre outros.  Seu 

objetivo  é  aprimorar a  comunicação entre alunos,  responsáveis,  educadores,  a  escola  e a 

Secretaria de Educação do Paraná.

Para ter acesso às informações do programa, é necessário informar no aplicativo:

• CGM ou CPF do aluno e o número do celular;

• ou o CPF do responsável e o número do celular;

Estas informações serão comparadas com os dados cadastrados durante a matrícula do 

aluno. Caso o acesso são seja autorizado, verifique se estes dados estão atualizados junto a 

secretaria da escola onde foi feita a matrícula.

O aluno e/ou seu responsável deverá  acessar a  Apple Store para baixar o aplicativo 

para o  iOS  (versão 8.0 ou superior) e a  Play Store para baixar o aplicativo para  Android 

(versão 4.4 ou superior), ambas gratuitas.  *Não possui versão para o Windows Phone.
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 1.1.Como baixar o aplicativo da loja para versão iOS

• Pressionar o ícone do App Store;

• Pressionar o ícone Buscar na barra inferior;

• Preencher no campo de Filtro: escola paraná;

• Após localizar o aplicativo, pressionar o botão OBTER;

• Após pressionar o botão INSTALAR;

• Aguardar até que o processo de instalação seja finalizado;

• Pressionar o botão ABRIR.

Observação: iOS (versão 8.0 ou superior)

_____________________________________________________________________________________
5



 1.2.Como baixar o aplicativo da loja para versão Android

• Pressionar o ícone do Play Store;

• Preencher no campo de busca na parte superior da tela: escola paraná;

• Selecionar na lista a opção: escola paraná;

• Pressionar o ícone do Escola Paraná;

• Pressionar o botão INSTALAR;

• Após pressionar o botão ACEITAR;

• Aguardar até que o processo de instalação seja finalizado;

• Pressionar o botão ABRIR.

Observação: Android (versão 4.4 ou superior)

• A seguir serão detalhadas as funcionalidades por tela.
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 1.3.Termo de Aceite

Android iOS

• Para acessar o aplicativo é necessário concordar com os termos de serviço;

• Pressionar o link Termos de Serviço do aplicativo Escola Paraná;

• Após a leitura do Termo;

• Pressionar o botão Concordar e Continuar.

_____________________________________________________________________________________
7



• Será exibida a tela para seleção do Perfil que acessará o aplicativo: Aluno ou Família;

Android iOS

• Ao selecionar a opção Aluno, poderá acessar os seus dados escolares;

• Ao selecionar  a  opção  Família,  poderá acompanhar os dados escolares dos alunos 

matriculados na escola, que são de responsabilidade do CPF informado.
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 2. Aluno

 2.1.Login

Android iOS

• Preencher o CGM ou o número do CPF;

• Preencher o número do Celular;
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• Pressionar o botão Enviar Código de Segurança.  Será enviada uma mensagem SMS 

para o número do celular informado com o código de segurança para acesso ao aplicativo;

Android iOS

• Preencher o Código de  segurança  que foi enviado via mensagem SMS para o celular 

informado;

• Pressionar o botão Entrar.
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 2.2.  Home

Android iOS

• Nesta tela é apresentada a Grade do dia, os Próximos eventos no mês e os menus na 

parte inferior da tela;

• Pressionar  os  ícones  do  menu:  Grade,  Eventos  ou  Boletim,  para  acessar  a  opção 

desejada.
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 2.3.Grade

Android iOS

• Nesta tela é apresentada a Grade de horários da semana atual;

• Para verificar em detalhes, pressionar o ícone da Disciplina desejada;
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Android iOS

• Nesta tela é apresentada a disciplina, a data, o horário e professor;

• Para voltar a Grade de horários, pressionar o ícone ;
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 2.4.Eventos

Android iOS

• Nesta tela são exibidos os Eventos para o mês atual;

• Também é possível visualizar em forma de Calendário, pressionando o ícone 
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Android iOS

• A data em amarelo corresponde a data do dia, e as em azul são as que possuem um 

Evento;

• Pressionar a data em azul para exibir o Evento, poderão ter mais de um evento por dia;

• Para verificar os meses anteriores ao atual, deslizar a tela para a esquerda.  E para 

verificar os meses posteriores ao atual deslizar a tela para a direita;

• Na lista exibida ao pressionar será exibido o Evento em detalhes;
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Android iOS

• Nesta tela é exibido o detalhe do Evento, com o Nome do evento, criado por, a data, o 

horário e uma informação sobre o Evento;

• Para voltar ao Calendário de eventos, pressionar o ícone localizado  na  parte 

superior esquerda;
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 2.5.Boletim

Android iOS

• Nesta tela é exibido o Boletim escolar com as Notas, as Faltas e a Média por Disciplina;

• Caso esteja cadastrado em mais de uma turma, clicar no ícone   para trocar de 

turma;
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 2.6.Mensagens

Android iOS

• Na Aba Mensagens, será apresentada a tela com as mensagens recebidas e enviadas;

• Mensagens referentes a Instituição não poderão ser respondidas;

• Pressionar a mensagem que deseja visualizar.
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Android iOS

• Na aba Colegas, será exibido os contatos.  São exibidos os colegas que pertencem à 

turma que está matriculado.
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Android iOS

• Para enviar mensagem, preencher o campo Mensagem e pressionar o Enviar;

• Para retornar a tela anterior, pressionar o ícone  localizado na parte  superior 

esquerda;

_____________________________________________________________________________________
20



 2.7.Perfil

Android iOS

• Exibe os dados do Perfil do usuário;

• Pressionar o ícone  para  alterar  a  foto  do  perfil,  localizado  na  parte  superior 

direita;
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Android iOS

• Para atualizar a Foto do Perfil, utilizar uma das 2 opções:

◦ Pressionar o ícone Tirar Foto, para acessar a câmera do aparelho celular;

◦ Pressionar o ícone Usar da galeria, para selecionar uma foto da galeria;

• Pressionar o ícone Cancelar, para retornar ao perfil sem alterar a Foto;
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Android iOS

• Será exibido o aviso: A foto será avaliada e somente após aprovação estará disponível 

no Perfil;

• Pressionar o botão Salvar para aguardar a aprovação da foto;

• Pressionar  o  botão Cancelar para retornar para o Perfil sem alterar a foto.

• Pressionar o ícone  para atualizar a foto de Perfil, após a sua aprovação;
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 2.8.Cartão

Android iOS

• Nesta tela é apresentado o cartão do aluno;
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 2.9.Sobre

Android iOS

• Nesta tela são exibidas as informações sobre o aplicativo;

• Pressionar o ícone  para retornar para a Home.
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 2.10. Menu

Android iOS

• Ao  pressionar  o  ícone  será exibida as opções de Menu.
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 3. Família

O acesso ao aplicativo para família  será realizado apenas pelo responsável informado 

no momento da matrícula.

 3.1.Login

Android iOS
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• Preencher o CPF;

• Preencher o número do Celular;

• Pressionar o botão Enviar Código de Autorização.  Será enviada uma mensagem SMS 
para  o  número  do  celular  informado  com o  código  de  autorização  para  acesso  ao 
aplicativo;

Android iOS

• Preencher o Código de  segurança  que foi enviado via mensagem SMS para o celular 
informado;

• Pressionar o botão Entrar.
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 3.2.Home

Android iOS

• Nesta tela é apresentada a Grade do dia, os Próximos eventos no mês e os menus na 

parte inferior da tela;

• Pressionar  os  ícones  do  menu:  Grade,  Eventos  ou  Boletim,  para  acessar  a  opção 

desejada.
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• Quando for responsável por mais de um aluno será exibido o ícone  para 

trocar o acesso aos dados do aluno;

Android iOS

• Nesta tela é exibida a lista com os alunos que o usuário poderá consultar;

• Pressionar o Nome do aluno desejado para selecionar;
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 3.3.Grade

Android iOS

• Nesta tela é apresentada a Grade de horários da semana atual;

• Para verificar em detalhes, pressionar o ícone da Disciplina desejada;
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Android iOS

• Nesta tela é apresentada a disciplina, a data, o horário e professor;

• Para voltar a Grade de horários, pressionar o ícone ;
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 3.4.Eventos

Android IOS

• Nesta tela são exibidos os Eventos para o mês atual;

• Também é possível visualizar em forma de Calendário, pressionando o ícone 
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Android iOS

• A data em amarelo corresponde a data do dia, e as em azul são as que possuem um 

Evento;

• Pressionar a data em azul para exibir o Evento, poderão ter mais de um evento por dia;

• Para verificar  os meses  anteriores ao atual,  deslizar a tela  para a  esquerda.  E para 

verificar os meses posteriores ao atual deslizar a tela para a direita;

• Ao pressionar um evento, será exibido o detalhamento;
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Android iOS

• Nesta tela é exibido o detalhe do Evento, o Nome, quem criou, a data, o horário e uma 

informação resumida sobre o Evento;

• Para  voltar  ao  Calendário  de  eventos,  pressionar  o  ícone  localizado  na 

parte superior esquerda;
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 3.5.Boletim

Android iOS

• Nesta tela é exibido o Boletim escolar com as Notas, as Faltas e a Média por Disciplina;
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 3.6.Mensagens

Android iOS

• Na Aba Mensagens, será apresentada a tela com as mensagens;

• Pressionar a mensagem que deseja visualizar.
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Android iOS

• Na aba Contatos, selecionar através da listagem de Alunos, o aluno que poderá enviar 

mensagem.
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 3.7.Perfil

Android iOS

• Exibe os dados do Perfil do usuário;

• Pressionar  o  ícone  para alterar a foto do perfil, localizado na parte superior 

direita;
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Android iOS

• Para atualizar a Foto do Perfil, utilizar uma das 2 opções:

◦ Pressionar o ícone de Tirar Foto, para acessar a câmera do aparelho celular;

◦ Pressionar o ícone Usar da galeria, para selecionar uma foto da galeria;

• Pressionar o ícone Cancelar, para retornar ao perfil sem alterar a Foto;
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Android iOS

• Pressionar o botão Salvar para aguardar a avaliação da foto;

• Pressionar o botão Cancelar para retornar para o Perfil sem alterar a foto.

• Pressionar o ícone  para atualizar a foto do Perfil;
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 3.8.Sobre

Android iOS

• Nesta tela são exibidas as informações sobre o aplicativo;

• Pressionar o ícone  para retornar para a Home.
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 3.9.Menu

Android iOS

• Ao pressionar o ícone   será exibida as opções de Menu.
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