
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

 

Circular n.º 15/2020 - SEE/EAPE Brasília-DF, 07 de junho de 2020

Para: Gabinete, Subsecretarias, Coordenações Regionais de Ensino e unidades administra vas e
escolares vinculadas

Assunto: Orientações Cursos EAPE (pós-inscrição)

 

Caro(a) Gestor(a),

 

Com o intuito de orientar os cursistas que se inscreveram nos três cursos de formação
referentes ao uso das plataformas Google, Moodle e à produção de material didá co, encaminhamos
mais informações para continuidade às ações formativas:

GSUITE - FERRAMENTAS DO GOOGLE PARA EDUCAÇÃO:

Tutorial "Como acessar o Google Sala de Aula pelo e-mail @se da SEDF?" (41435549)

MOODLE ON-LINE:

Tutorial "Para acessar o curso Moodle on-line" (41437056)

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: PRÁTICAS SOCIAIS, PROPOSTA METODOLÓGICA E
DESIGN:

O curso Produção de Material Didá co ocorrerá, exclusivamente, no canal da EAPE no YouTube . Os
encontros no YouTube ocorrerão nos dias 8, 9, 10 e 12, sempre às 14h ou às 20h (os cursistas poderão
optar pelo melhor horário). O envio de a vidades para fins de avaliação e o envio de materiais por
parte dos formadores serão feitos em links específicos na descrição dos vídeos referentes a cada
encontro. Os encontros ficarão gravados e serão disponibilizados no canal da EAPE no YouTube  para
que os cursistas assistam em outra oportunidade, caso não possam, eventualmente, par cipar da
exibição e da interação ao vivo.

AGENDA DE ENCONTROS VIRTUAIS AO VIVO (41437197)

Esclarecemos que os servidores interessados poderão se inscrever, por meio do site da
EAPE, até o dia 8 de junho.

Esta Subsecretaria solicita ampla divulgação e coloca-se à disposição para mais
esclarecimentos por meio do e-mail sins.eape@edu.se.df.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

André Lúcio Bento
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https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ
http://www.eape.se.df.gov.br/


Subsecretário

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUCIO BENTO - Matr. 00394513,
Subsecretário(a) de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em 07/06/2020, às
18:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41435349 código CRC= 66C1B872.
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Como acessar o Google Sala de Aula pelo e-mail 
@se da SEDF?

Em 1º lugar, SAIA 
de todas as contas 

que você tiver 
feito login: 
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Entre na tela de login do Google e-mail (Gmail).
Digite seu e-mail completo e clique em próxima:

Digite sua senha e 
clique em próxima:
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Assim que entrar no e-mail você verá uma mensagem igual a essa. 
O E-mail @se não tem acesso ao serviço do Gmail. É isso mesmo.
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Clique em Google Apps (canto superior direito), localize e 
clique em “Google Sala de Aula”
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Irá abrir a GUIA DO GOOGLE SALA DE AULA

Caso você já 
esteja em alguma 

turma ela irá 
aparecer aqui! 
É só clicar na 

turma e 
participar!
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Digite aqui sua dúvida:

eape.se.df.gov.br

Para acessar o curso Moodle on-line:

Na barra de endereço do seu navegador 
de internet escreva: 

eapeonline.se.df.gov.br (SEM o WWW).

Na página clique em 
Acessar, no lado 
direito da tela.

Neste campo escreva 
seu CPF

(sem ponto ou traço).

Neste campo escreva 
sua matricula

(sem ponto ou traço, 
caso tenha X utilize 

maiúsculo).Por fim, clique em 
Acessar.

Aqui estará o seu nome.

Aqui estará o seu nome. Sua 
foto

Sua foto

Pronto! Agora você 
pode acessar o curso!

Verifique se está na aba
Em andamento
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