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Reta final: matrículas na rede 
estadual de ensino acabam na terça-feira
 O período de matrí-
cula escolar para o ano letivo 
de 2023 nos colégios da rede 
estadual do Paraná acaba 
na próxima terça-feira (8). O 
prazo é válido tanto para a 
matrícula inicial quanto para 
rematrícula de estudantes.
 Para os estudan-
tes que vão iniciar o 1º ano 
do Ensino Médio, além da 
matrícula no ensino regular, 
também existe a possibili-
dade de ingressar em um 
curso técnico integrado ao 
Ensino Médio. São mais de 
40 mil vagas no Estado, para 
40 opções de cursos, como 
Enfermagem, Administra-
ção, Gastronomia, Agro-
negócio, Desenvolvimento 
de Sistemas, Formação de 
Docentes, entre outros. Para 
se inscrever em um curso 
técnico, é preciso entrar em 
contato diretamente com a 
instituição de ensino (veja 
aqui a lista de escolas que 
oferecem cursos técnicos).
 Esse é o momento 
também para o responsá-
vel que deseja matricular 
ou migrar o(a) filho(a) para 
uma instituição com ensino 
em Tempo Integral, modelo 
em expansão no Estado e 
que será ofertado em 150 
municípios em 2023, contra 
103 deste ano.
 Os responsáveis 
legais dos alunos devem 
fazer o procedimento de for-
ma online na Área do Aluno, 
plataforma na qual também é 

possível fazer a atualização 
cadastral, emitir a declara-
ção de matrícula, solicitar o 
histórico escolar e consultar 
o boletim escolar.
 A matrícula inicial 
ou rematrícula deverá ser 
feita por meio da opção 
“Matrícula On-line”, após a 
conferência e atualização 
do cadastro. O responsável 
pode selecionar a vaga na 
instituição em que o filho 
já estuda ou na instituição 
indicada pela Seed-PR (no 
caso de matrícula de in-
gresso) ou, se desejar outra 
escola, pode indicar até três 
instituições de ensino de 
preferência.
 No caso de optar 
por outro colégio, o estu-
dante vai para o Cadastro 
de Espera de Vaga Escolar 
(Ceve). Então, o responsá-
vel deverá acessar a Área do 

Aluno a partir de 7 de dezem-
bro para ver o resultado da 
solicitação e então efetivar 
a matrícula. Se nenhuma 
das opções for contemplada, 
o estudante permanecerá 
no colégio de referência. 
Posteriormente, ele poderá 
entrar na lista de espera de 
outro colégio novamente.
 Para acessar o 
site, o responsável legal ou 
o próprio estudante (quando 
maior de 18 anos), deve 
informar seu CPF e senha 
(que pode ser recuperada 
por SMS no celular cadas-
trado). O primeiro acesso é 
restrito ao CPF e ao telefone 
celular cadastrados. Depois, 
o responsável poderá ca-
dastrar um novo telefone, um 
e-mail e uma senha pessoal 
de sua preferência para fu-
turos acessos.
 Caso o responsá-

vel legal não possua celu-
lar ou não tenha acesso à 
internet, ele poderá fazer 
a matrícula online na insti-
tuição de ensino estadual 
onde o aluno estuda ou 
mesmo na instituição de 
ensino municipal onde está 
matriculado (para quem 
está no 5º ano do Ensino 
Fundamental). Em ambos 
os casos, a escola disponi-
bilizará um código de segu-
rança para a Área do Aluno 
e um computador.
 Para estudantes 
que ainda não fazem parte 
da rede estadual, oriundos 
de outros estados ou paí-
ses, e ainda aqueles prove-
nientes da rede privada, ou 
matriculados em instituições 
de ensino que não utilizam 
o Sere (Sistema Estadual 
de Registro Escolar) e CGM 
(Código Geral de Matrícula), 
o responsável legal ou o 
estudante maior de 18 anos 
deverá, primeiramente criar 
um cadastro, em “Não tenho 
cadastro na SEED/PR”, tam-
bém no site Área do Aluno, 
para ter seu login e senha.
 Com isso feito, o 
procedimento da matrícula 
segue o mesmo padrão dos 
estudantes que já fazem 
parte da rede e que vão plei-
tear uma vaga em escola 
de preferência, devendo 
realizar novo acesso ao site 
a partir do dia 7 de dezembro 
para ver o resultado da soli-
citação.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Secretário-geral da ONU alerta para caos climático 
e pede ação global

 O secretário-geral 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, fez um alerta 
contundente para a gravi-
dade da situação climática 
global e pediu ação urgente 
para evitar o caos climá-
tico. Guterres fez o alerta 
em transmissão de vídeo 
na abertura da Conferên-
cia das Partes das Nações 
Unidas sobre Mudanças do 
Clima (COP27).
 A cúpula reúne, até 
o dia 18 de novembro, em 

Sharm el-Sheikh, no Egito, 
representantes oficiais de 
governos e da sociedade 
civil para discutir maneiras 
de enfrentar e se adaptar 
às mudanças climáticas. 
Guterres citou o relatório, 
lançado pela Organização 
Meteorológica Mundial 
(WMO, na sigla em inglês), 
órgão ligado à ONU.
 “O último relatório 
global é de caos climático 
crônico. Como a WMO mos-
trou claramente, mudanças 
em velocidade catastrófi-

ca vão devastar vidas em 
todos os continentes. Os 
últimos oito anos foram os 
mais quentes registrados, 
fazendo cada onda de ca-
lor mais intensa, especial-
mente para as populações 
vulneráveis. O nível do mar 
está subindo duas vezes a 
velocidade do que nos anos 
1990, ameaçando países 
insulares e bilhões de pes-
soas nas faixas costeiras”, 
disse o secretário-geral das 
Nações Unidas.
 Outro problema 

apontado pelo relatório e ci-
tado por Guterres é o derreti-
mento de geleiras em todo o 
mundo, o que contribui para 
elevar ainda mais o nível do 
mar, ao mesmo tempo em 
que afeta o abastecimento 
de água doce de muitos 
países.
 “Geleiras estão 
derretendo, ameaçando a 
segurança hídrica de con-
tinentes inteiros. Pessoas 
e comunidades devem ser 
protegidas da imediata e 
crescente emergência cli-
mática. Por isso, nós es-
tamos pressionando tanto 
por um sistema universal de 
alerta dentro de cinco anos. 
Nós temos que responder 
aos sinais de sofrimento do 
planeta com ação, ambição 
e credibilidade. A COP27 é 
o lugar e o momento”, con-
cluiu Guterres.

Relatório
 O  d o c u m e n t o 
da WMO apresentado na 
abertura da COP27 traz 
alertas dramáticos sobre o 
aquecimento global e seus 
impactos sobre todo o pla-
neta, o que afetará bilhões 
de pessoas.
 “Os sinais e impac-

tos das mudanças climáti-
cas estão se tornando mais 
dramáticos. O ritmo de ele-
vação do mar dobrou desde 
1993. Subiu 10 milímetros 
desde janeiro de 2020 para 
um novo recorde este ano. 
Os últimos dois anos e meio 
contribuíram para 10% do 
total de elevação do mar 
desde quando se começou 
a medir por satélites, cerca 
de 30 anos atrás”, apontou 
o relatório.
 A WMO também 
alertou para um aquecimen-
to global atual acima dos 
níveis que existiam antes da 
era pré-industrial, no século 
19, e considerou que uma 

nova onda de calor deve 
atingir o mundo em breve.
 “A temperatura glo-
bal em 2022 é atualmente 
estimada em cerca de 1,15 
grau celsius (°C) acima do 
que havia de média pré-
-industrial em 1850-1900. 
A média para o período 
2013-2022 é  estimada em 
1,14°C acima do patamar 
pré-industrial. Isso se com-
para com o aumento de 
1,09°C de 2011 a 2020, 
conforme estimado pelo 
sexto relatório do Painel 
Intergovernamental de Mu-
danças Climáticas (IPCC, 
na sigla em inglês)”, desta-
cou o documento da WMO.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


