COMUNICADO AOS ALUNOS, PAIS E RESPONSÁVEIS
Comunicamos que as atividades escolares retornarão por meio de ENSINO REMOTO a
partir de 27 de abril de 2020.
Os estudantes terão acesso às aulas pelo aplicativo do Centro de Mídias da Educação de
São Paulo (CMSP) e pelos canais da TV Cultura Educação (10.3 para alunos do EF - Anos
Finais e do EM) e TV UNIVESP (10.2 para alunos do EF – Anos Iniciais).

ATENÇÃO: O acesso será gratuito, sem qualquer cobrança pelo uso da internet móvel
(pacote de dados) ao fazer uso do aplicativo! Somente para baixar o app será
necessário ter internet pelo pacote de dados ou wi-fi.

Como Baixar o Aplicativo Centro de Mídias

Play Store (celulares Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ip.edusp
Apple Store (celulares IOS): https://apps.apple.com/br/app/cmsp/id1504204115
O aluno deverá se autenticar no aplicativo usando o mesmo login (RA) e senha da
Secretaria Escolar Digital SED. Exemplo: Login: 12345678912sp (RA do aluno) e a Senha:
02042004 (no primeiro acesso é a data de nascimento do aluno).

Caso não saiba seu número de RA, acessar esse link da SED Secretaria Escolar Digital:
https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/CadastroAluno/ConsultaRAAluno
Para os alunos dos anos iniciais, o acesso será por meio do app Centro de Mídias
Educação Infantil e Anos Iniciais
O aplicativo oferecerá aulas ao vivo, com conteúdos interativos. Os estudantes participarão
das aulas por meio de chat e vídeo, poderão interagir e trocar experiências, bem como
baixar o material da aula que ficará disponível.
A programação com os horários das aulas está disponível no site da Diretoria de ensino
Região de Americana.: https://deamericana.educacao.sp.gov.br/
Veja o horário das aulas aqui:
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/horarios.png
Guia de utilização do aplicativo: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/12/2020/04/como-utilizar-o-centro-de-midias-sp.pdf
Guia de utilização do aplicativo para os anos iniciais:
O aluno deverá se autenticar no aplicativo usando o mesmo login (RA) e senha da
Secretaria Escolar Digital SED. Exemplo: Login: 12345678912sp (RA do aluno) e a Senha:
02042004 (no primeiro acesso é a data de nascimento do aluno).
Caso não saiba seu número de RA, acessar esse link:
https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/CadastroAluno/ConsultaRAAluno
O aplicativo oferecerá aulas ao vivo, com conteúdos interativos. Os estudantes
participarão das aulas por meio de chat e vídeo, poderão interagir e trocar experiências,
bem como baixar o material da aula que ficará disponível.
A programação com os horários das aulas está disponível no site da Diretoria de ensino
Região de Americana.: https://deamericana.educacao.sp.gov.br/
Veja o horário das aulas aqui:
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/horarios.png
Guia de utilização do aplicativo: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/12/2020/04/como-utilizar-o-centro-de-midias-sp.pdf
Guia de utilização do aplicativo para os anos iniciais:
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/04/guia-deutilizacao-do-cmsp-educacao-infantil-e-anos-iniciais.pdf
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