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Senhores Diretores; 

 

 

Informo a todos que no segundo semestre de 2021, o curso profissionalizante 

disponível para os alunos é o de Auxiliar Administrativo.  

As aulas acontecerão de forma assíncrona no Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA EadTEC oferecido pelo Centro Paula Souza (CPS). 

É responsabilidade do estudante do EJATEC percorrer o conteúdo e cumprir as 

atividades dentro do AVA.  

No dia da semana reservado para o EJATEC, o estudante poderá fazer isso de 

maneira presencial na escola, apoiado pelo seu professor da rede, o Professor 

Orientador de Estudos. 

  

Calendário Semana de 02 a 06/08/21: 

● Os estudantes matriculados na turma EJATEC recebem e-mail do CPS com as 

credenciais (login e senha) para fazer o primeiro acesso ao AVA. 

● Os Professores Orientadores de Estudos atribuídos nas aulas do EJATEC e que 

começaram a fazer a formação na EFAPE também vão receber as credenciais para 

acesso.  

 

Data de início do acesso ao AVA EadTEC: 09/08/21.  

Nesta semana será cumprida a Agenda 0: Ambientação- onde estudantes e 

professores vão se dedicar a conhecer a plataforma e os recursos, acessar o Manual  
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do Aluno, passar juntos pelo Plano de Curso e pelas agendas de conteúdo dos 

módulos.  

As agendas de conteúdo do curso são quinzenais, isto é, a cada 15 dias será liberado 

no AVA uma nova agenda do curso.  

 

Acesse o Plano de Curso: Diretrizes Assistente Administrativo.pdf (anexo I) 

 Acesse o Calendário: Calendario_EJATEC_2T - 2021.pdf (anexo II) 

 

 Informações para os alunos:  

● As informações sobre acesso serão enviadas para o e-mail institucional dos 

estudantes matriculados nas turmas EJATEC; 

Caso o estudante tenha dificuldade de acessar o e-mail, pode acessar esse tutorial:  

 

https://drive.google.com/file/d/13pg5oC-pNjLs97CaQ-

mrkN2pj6x4pHLr/view?usp=sharing  

 

● Apenas os alunos que estiverem com a ficha de cadastro completa na SED 

receberão acesso ao AVA (o CPF é obrigatório neste caso).  

● Recomendamos que os tempos livres sejam utilizados para concluir os conteúdos 

complementares da plataforma. Eles podem ser encontrados na página inicial do 

AVA.  

Informações para os professores:  Informações de acesso serão enviadas via e-mail 

institucional;  

● Após concluir o curso formativo da EFAPE de Práticas de Orientação de Estudos, 

caso ainda surja alguma dúvida com relação à plataforma, é possível consultar os 

professores mediadores do CPS para instruções;  

● Ao fazer o acompanhamento do desempenho dos estudantes durante o período 

letivo, sempre que perceber situações que destoam do esperado, desenhar 

intervenções em conjunto com o professor mediador do CPS.  

 

https://drive.google.com/file/d/13pg5oC-pNjLs97CaQ-mrkN2pj6x4pHLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13pg5oC-pNjLs97CaQ-mrkN2pj6x4pHLr/view?usp=sharing
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O papel do Gestor Local: O acesso ao AVA como “gestor local” será concedido ao 

diretor da escola, essa função garante a autonomia para dar os resultados finais e 

gerar relatórios de acompanhamento dos estudantes, ou seja, a responsabilidade de 

fazer a gestão da vida acadêmica dos estudantes. 

Cada diretor poderá definir a melhor pessoa para assumir esse papel dentro de sua 

escola.  

 

Observações sobre a matriz do EJATEC: A matriz tem proposta de 19 tempos para 

a Formação Geral Básica (FGB) e 6 tempos para o itinerário formativo profissional, 

dessas, 2 tempos da FGB e 1 do IF são cumpridos no contraturno. 

 Isso acontece, pois, a carga horária da formação geral básica, que era ministrada em 

três termos, passou para quatro termos. Sendo assim, é recomendável que os 

estudantes utilizem esses tempos para reforçar os conteúdos complementares da 

formação profissional. 

 No AVA EadTEC esses conteúdos estão disponíveis para acesso dos estudantes, 

como por exemplo aprender a utilizar as ferramentas do Microsoft Office. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Priscila Leme através do e-mail: 

priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br   

 

 

             

Atenciosamente; 

 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

mailto:priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br

