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Identificação do computador utilizado no Tô na Rede!
Prezado(a),
Brindemos! Todas as unidades escolares de sua Diretoria de Ensino (DE) realizaram os testes de webconferência para
entrarem no Tô na Rede. Obrigado!
Agora é hora de cada uma delas identificar o microcomputador ou o notebook utilizado nestes testes. Pensando nisso, e também para marcar essa conquista, a EFAP
elaborou um selo autoadesivo, que precisará ser colado em local bem específico do
equipamento testado, a fim de facilitar sua localização quando for necessário participar das próximas sessões de webconferência.
Neste sentido, conto novamente com seu providencial apoio na distribuição de um selo
por unidade escolar, cercando-se de todos os controles de entrega necessários, já que o
montante disponibilizado para a sua DE tem poucos destes sobressalentes.
Onde recomendo colar o selo? Mostro abaixo:

SE UTILIZADO NOTEBOOK

SE UTILIZADO MICROCOMPUTADOR

Importante! Antes da aplicação do 1º selo, caso a unidade escolar deseje substituir o computador já testado por outro em função de problemas técnicos ou por melhorias, tais como a aquisição de webcam e/
ou microfone, o equipamento deverá ser testado junto à equipe técnica da Rede do Saber/EFAP no link
connect.vanzolini-gte.org.br/efap1. Em havendo novas necessidades de troca ou adição de um 2º equipamento
(backup), siga o mesmo procedimento, mas faça o download do selo do hotsite somente após o teste e, depois,
cole-o com fita adesiva transparente.
Consulte o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede e fique atento(a) as novidades do “Tô na Rede!”. Em
breve, serão divulgadas novas orientações, novidades e informações sobre a continuidade deste movimento.
Continuo contando com o providencial apoio de todos vocês!
Atenciosamente,
Professor Luiz Candido Rodrigues Maria
Coordenador
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

