ORIENTAÇÕES TURMAS EJATEC
Segundo semestre 2021

Seguem abaixo informações que podem apoiar o andamento do programa.
Matrículas e acesso dos estudantes ao AVA:
Para que o estudante possa receber os acessos do EJATEC ele deve estar matriculado no
sistema da SEDUC, enturmado na classe da matriz EJATEC. O processo de matrícula
aconteceu via escola, inserindo os dados dos estudantes na SED. A partir dos dados
coletados, foram abertas as turmas e passados os acessos ao AVA do EJATEC pelo Centro
Paula Souza.
Caso ainda haja algum estudante a ser matriculado na SED, esse processo deve acontecer
até o dia 03/09, impreterivelmente.

Importante:
1. Para receber o acesso, o aluno precisa estar com o CPF preenchido no cadastro na
SED.
2. Os acessos estão sendo enviados via email institucional. O email precisa estar ativo
para que a caixa de entrada receba novas mensagens.
Com os dados recebidos no email, os estudantes podem fazer seu login no endereço:
avaejatecseduc.cps.sp.gov.br

Em casos de dúvidas:
1. Converse com sua DE para apoio com o sistema da SEDUC. Para apoio com novas
matrículas ou em caso de necessidade de completar os dados do cadastro na SED.
2. Para dificuldades no AVA, entre em contato via email: ejatec@cps.sp.gov.br
Atribuição de professores:
Os Professores da Rede Estadual (PRE), devem ser atribuídos pelas escolas participantes
do programa EJATEC. Para atribuição, é necessário ter feito a inscrição/conclusão do curso
EJATEC - Práticas e Orientações de Estudos - 1ª edição 2021. Novas turmas serão abertas
para a oferta de 2021. Quem não fez a 1ª edição e foi atribuído deverá fazer a 2ª edição.
A respeito de dúvidas referentes à atribuição de aulas aos docentes, favor contatar o
@CEMOV - Centro de Ingresso e Movimentação, pelo e-mail cemov@educacao.sp.gov.br

Papel dos professores - Nesse link encontra-se a definição dos papéis e responsabilidades
dos professores no programa EJATEC.
O papel do Gestor Local:
O acesso ao AVA como “gestor local” será concedido ao diretor(a) 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.
Foi disponibilizado ao Gestor Local uma planilha mestra com informações de acesso (login
e senha) de todos os estudantes da escola matriculados na turma EJATEC, junto com um
Manual do Gestor Local. Essa planilha dará suporte à tarefa de realizar o primeiro acesso no
AVA EJATEC para quem tiver dificuldade com as credenciais.
Caso seja preciso alterar o cadastro do gestor local, deve ser feito de forma oficial da SED e
informado também ao CPS.
Execução do curso - Calendário
Um novo calendário será implementado para garantir aos estudantes que tiveram
dificuldades de acesso no período inicial, tempo hábil para conseguir fazer todas as
atividades propostas:
As agendas de conteúdo do curso são quinzenais, isto é, a cada 15 dias será liberado no
AVA uma nova agenda de estudos.
Acesse o Plano de Curso:
Acesse o Calendário:

Diretrizes Assistente Administrativo.pdf

calendario_EJATEC_09_setembro.pdf

Materiais para consultar:
Possibilidade de adesão de novas escolas e turmas:
Será possível novas adesões ao programa para início das aulas em 2022. Lembrando que
as aulas do itinerário formativo acontecem a partir do 2º termo.
Mais informações sobre o programa EJATEC podem ser encontradas aqui:
EJATEC
Dúvidas

Observações sobre a matriz do EJATEC:
Acesse a resolução e a matriz: Resolução Seduc-61

