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É hora de colocar em prática: webconferência – dicas e orientações

Prezados(as) representantes das diretorias de ensino e órgãos centrais,

Vamos começar a fazer uso do recurso de webconferência?

Na Videoconferência (VC) de 13 junho de 2017, esclareci os passos para que vocês possam ativar o uso deste 
recurso e, além disso, dei algumas dicas e orientações para planejamento e realização de uma webconferência. 

Assistam aqui à gravação da VC de 13/06/2017.

Vamos aos principais pontos:

• Quem pode ativar o uso do recurso? Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino (DE) junto aos responsáveis pelo 
Sistema de Ativação;

• Como a webconferência deve ser ativada? Via ferramenta “Sistema de Ativação” da Rede do Saber/EFAP;

• Onde estão disponíveis as dicas e orientações para planejar uma webconferência? Anteriormente à tela de 
login do Sistema de Ativação, vocês contam com todas as orientações para planejar uma webconferência e, 
também, podem consultar o tutorial do Sistema de Ativação para saberem o passo-a-passo de como solicitar, 
ativar e agendar o uso deste recurso;

• Como deve ser feito o teste para verificar se o recurso de webconferência está funcionando nos equipa-
mentos que participarão de uma ação? Para todas as orientações e realização de testes, acessem o hotsite  
www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede;

• Têm mais alguma dúvida? Falem conosco: abram um chamado no site da EFAP ou no hotsite da Rede do Saber/EFAP 
ou do Tô na Rede!

Para apoiá-los, constam anexos a este boletim:

1. Tutorial do Sistema de Ativação;

2. Guia de Orientações e Procedimentos para planejar e realizar uma webconferência.

Para realizarem uma ativação, acessem o hotsite www.rededosaber.sp.gov.br e, depois, cliquem em Sistema de 
Ativação. 

Para conhecerem um pouco mais sobre o “Tô na Rede!”, acessem o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede.

Conto com vocês!

Atenciosamente,

Professor Luiz Candido Rodrigues Maria 
Coordenador 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br


