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Tô na Rede, engajamento junto às escolas.
Prezados(as),
Conforme boletim que enviei na semana passada, vocês já podem verificar, diretamente no hotsite da ação
(www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede), a agenda de testes junto às escolas de sua DE e, inclusive,
fazer download da planilha para eventuais consultas.
Ontem, demos início aos testes junto às unidades escolares de determinadas DE. Alguns representantes
relataram, por exemplo, que não estavam cientes da data e da hora do teste, mesmo com todas as informações
e as orientações disponíveis no hotsite e com reforço por meio de envio prévio de boletim diretamente ao
e-mail do representante indicado e ao e-mail institucional da escola.
Vocês puderam acompanhar os testes que realizamos com vocês para a implementação da solução de webconferência: é tudo bem simples e rápido! Agora, conto mais uma vez com vocês para sensibilizarmos e
mobilizarmos as escolas para a realização das etapas de modo a garantir que todas as unidades escolares
entrem para o “Tô na Rede”!
Solicito que contatem as escolas, as quais indicaram os responsáveis, e as orientem consideradas as seguintes
informações e etapas:
1. Comunicação: que os representantes das escolas fiquem atentos ao hotsite e ao recebimento dos boletins.
A tendência é que cada vez mais utilizemos esse canal de comunicação direta com eles;
2. Equipamento: definir um computador da escola, preferencialmente com câmera e microfone, e realizar
o preparo conforme orientações técnicas;
3. Levantamento: responder uma pesquisa, bem sucinta, para que a Rede do Saber/EFAP tenha o mapeamento
da condição de cada unidade escolar;
4. Teste ao vivo: simples e rápido, diretamente pelo link da solução de webconferência, junto à equipe da
Rede do Saber/EFAP na data agendada.
Todas as orientações e o passo a passo estão disponíveis no hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede.
Além disso, a equipe da Rede do Saber/EFAP tem enviado boletins a cada grupo de escolas informando
sobre a data e as orientações para realização do teste ao vivo. Ontem foi enviado o boletim para as escolas
e os respectivos representantes com testes em 8, 9 e 10 de março.
Peço que reforcem o quão simples é realizar estas etapas e o quão importante é contarmos com mais esta
solução junto às unidades escolares para a viabilização de diversas ações de formação, orientação e comunicação
em rede.
Atenciosamente,
Professor Luiz Candido Rodrigues Maria
Coordenador
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