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Prezados(as) Formadores(as), 

Dando sequência à Formação nas ferramentas Teams e Planner, a Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Pro- fissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo 

Renato Costa Souza” (EFAPE), em parceria com a Microsoft, informa a criação de uma 

equipe dentro da ferramenta Teams, intitulada “Multiplicadores-SEDUC/TEAMS”, com 

a participação dos 455 servidores que passaram pelas nossas formações. 

A equipe “Multiplicadores-SEDUC/TEAMS” tem como objetivo inicial apoiar todos os 

servidores que estão reali- zando as multiplicações nas diretorias, possibilitando a 

solução de dúvidas sobre as ferramentas Teams e Planner (administrativo ou 

pedagógico) e sobre a conta/domínio. Esse time visa apoiar, também, na troca de 

informações entre os pares e na divulgação das boas práticas que são realizadas 

regionalmente. 

Como sera ̃o realizadas as inscric ̧o ̃es: 

Todos os profissionais que foram indicados pelos dirigentes para as Formações 

Teams/Planner serão automatica- mente inseridos na equipe, cabendo a esses 

servidores optar por atuar ou não nessa equipe; sua participação não é obrigatória, 



 

 

este é apenas um convite. 

Caso vocês NÃO queiram participar dessa ação, por favor abram um ocorrência no Portal 

de Atendimento Seduc. 

Os(as) servidores(as) deverão utilizar os acessos com o domínio @educacao para essa 
ação. 

Normas de conduta na equipe: 

A equipe será criada e gerenciada pelas equipes EFAPE e Microsoft, por isso pedimos 

que não sejam criados canais pelos membros, como agendamento de reuniões e lives, 

para que possamos manter a equipe de forma organizada e sem transtornos para 

nenhum dos membros. 

• O intuito dessa equipe é formar uma comunidade autossustentável. Com isso, 

prezamos pela colaboração mú- tua entre os servidores, pois esse é um espaço para 

tirarem dúvidas e pensarem em soluções em conjunto com seus pares; 

• O respeito mútuo entre os profissionais é o que permite a manutenção de um 

ambiente de trabalho saudável e amigável; 

• Contar com outras pessoas gera confiança, e o trabalho em equipe estabelece fortes 
relacionamentos entre colegas; 

• No ambiente de trabalho, é preciso respeitar limites. Lembrem-se de que, muitas 

vezes, os colegas não são ami- gos pessoais; 

• Lidem com as críticas de maneira construtiva; 

• Sejam claros com as suas colocações/escritas; 

• Falem baixo: utilizem letras minúsculas ao escrever; 

• Respeitem os direitos autorais do material que vocês publicam. A maioria dos 

países possui leis específicas so- bre direitos autorais. Consultem as regras da 

ABNT. 

• Evitem escrever em outro idioma. 

Atenciosamente, 

 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado 

de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
Edivilson Cardoso Rafaeta  

Dirigente Regional de Ensino 


