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Circular N.º 379/2019 – NPE 

Osasco, 24 de outubro de 2019. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados(as) Coordenadores (as) 

 

Assunto: USP Educa SP 

 

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, parabeniza a 

todos os alunos e alunas premiadas (os) na cerimônia da Competição USP de Conhecimentos 

(CUCo), realizada no Anfiteatro Camargo Guarnieri, no campus de São Paulo, no dia 22 de 

outubro, última terça – feira. 

No oportuno, comunica que foi enviado para e-mail institucional e pedagógico de algumas 

escolas (total de 33) relação atualizadas de alunos e alunas (total 146) que realizaram a 

inscrição na Plataforma Educa SP/USP, no entanto foi evidenciado que metade dos alunos 

nunca acessaram o ambiente.  

Orienta que equipe gestora e professores continuem incentivando a participação e 

desenvolvimento das atividades propostas no ambiente virtual, pois o aluno deve valorizar 

o curso que conta com tutores pagos para atendê-los. A inscrição foi gratuita e voluntária, 

mas os cursos são custosos para o Estado e não serão reofertados, com tamanha evasão.  

Ressalta que na mesma plataforma foi disponibilizado acesso a um ambiente de testes para 

professores: 

1 - Professores que tenham interesse em acessar para conhecer o ambiente virtual, foi 

elaborado um curso exclusivo com um mix de atividades que os alunos têm em seus cursos. 

Para tal, basta: 

a) acessar: cursosextensao.usp.br e clicar em cadastre-se 

b) Digitar o código do convite para visitantes que é: profeduc@ 
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c) preencher os demais dados para cadastro 

d) Escolher o curso: "USP EducaSP - Curso modelo para professores da rede" ou clicar 

no link: https://cursosextensao.usp.br/enrol/index.php?id=1510 

e) Digitar novamente a chave de inscrição: profeduc@ 

f) clicar em inscreva-me 

 

Pronto! Basta explorar para ter a mesma experiência de seus alunos no ambiente virtual. 

Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração e apoio para o sucesso desta ação. 

Atenciosamente, 

 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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