GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica

Caro(a) aluno(a),
Bem-vindo ao Curso de Inglês Online da EVESP!
1) O curso terá início no dia 27 de março e terminará em 31 de julho de 2013, seguindo o
cronograma abaixo:
Módulo
0 (informações gerais)
1
2
3
4
5
6
7
8

Início (às 0h)
27/03
10/04
24/04
08/05
22/05
05/06
19/06
03/07
17/07

Término (às 23h59)
09/04
23/04
07/05
21/05
04/06
18/06
02/07
16/07
31/07

2) Você tem 15 (quinze) dias para completar cada um dos módulos.
ATENÇÃO: um GAME foi especialmente desenvolvido para os alunos que vencerem todas as
etapas do curso. Go for it!
3) Para acessar o ambiente digite: http://evesp.cursos.educacao.sp.gov.br
4) Login: número do RA
Senha para o primeiro acesso: número do RA (após o primeiro acesso, você deverá gravar uma
nova senha de sua preferência).
5) Caso você tenha alguma dificuldade técnica de navegação no curso ou problemas com o acesso
(login e senha), entre em contato com o suporte técnico, por meio do 0800-774-5504 (horário de
atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h) ou pelo e-mail evesp@mstech.com.br.
6) Na barra direita da plataforma você encontrará os seguintes auxílios complementares: Vídeo
Dictionary
Explore-os!

, Blackboard

, Talk to the tutor

, Section map

e Save an image

,
.

7) Suas atividades só serão gravadas e validadas após clicar no botão:
.
8) Você terá um PROFESSOR TUTOR, que o acompanhará ao longo de todo o curso. Entre em
contato com ele sempre que precisar, clicando no ícone Talk to the tutor

.

Diante das informações acima, pelo presente termo, eu, ................................................................
(nome e RA), aluno(a) da 1ª( ) / 2ª( ) / 3ª( ) série do Ensino Médio Regular, ou 1º( ) / 2º( )
termo
do
Ensino
Médio
(EJA),
período
..................................,
da
Escola
Estadual.................................................................., jurisdicionada à Diretoria de Ensino - Região
....................................., assumo o compromisso de cumprir as obrigações escolares decorrentes
da presente inscrição, no Curso de Inglês Online oferecido pela Secretaria de Estado da Educação
/ Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP). Declaro,
outrossim, receber, nesta data, 01 (um) headset para utilização durante o referido curso,
comprometendo-me a devolvê-lo, em caso de desistência, para a Escola Estadual na qual estou
devidamente matriculado.
Garanta o seu certificado obtendo rendimento satisfatório no curso!
Enjoy it and have fun!
Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo – EVESP

