
COMUNICADO 
 
 

Nosso período de recesso está chegando ao final, a 
partir do dia 22/04 começam as aulas EAD. 

 As aulas serão através da Plataforma MICROSOFT 
TEAMS, que você pode baixar gratuitamente, em 
seu micro ou no celular.  

O acesso será através do seu e-mail institucional. 

Para lembrar seu e-mail ou mesmo resgatar a senha 

acesse o link https://sysmail.cps.sp.gov.br/web/consult-mail/e-mail  

 
Se você não conseguir envie um e-mail para 
etelgsec@etelg.com.br com as seguintes 
informações :  

 nome completo,  

 CPF  

 e-mail pessoal válido  
 

Verifique também sua caixa de SPAM e Lixo 
Eletrônico, o e-mail pode cair lá e você não verá. 
Depois marque como NÃO SPAM / NÃO É LIXO 
ELETRÔNICO. 
 

Você poderá acessar um vídeo tutorial sobre a 
recuperação do e-mail institucional através do 
link: https://youtu.be/OTuoo7KvBYM. 
 Para recuperar a sua senha, você pode 
acessar o vídeo tutorial deste link: 
 https://youtu.be/YGPiypDRBLo 
 

https://youtu.be/OTuoo7KvBYM
https://youtu.be/YGPiypDRBLo


 

 
 
 
1.º Passo: Acesse sua conta institucional do 
Office 365 pelo endereço 
https://www.office.com/ 
, clicando no botão "Entrar". 
 
2.º Passo: Insira o seu e-mail institucional 
(@etec.sp.gov.br). Clique no botão "Avançar". 
  

 
3.º Passo: Insira sua senha de acesso e clique 
no botão "Entrar". 

https://www.office.com/


 

 
 
Na página inicial será possível acessar os 

aplicativos do Office 365 como OneDrive, 

Word, Excel, PowerPoint, etc.  

 

4.º Passo: Clique no ícone "Teams". 

 
 
 
5.º Passo: No canto inferior esquerdo, clique no 
ícone para baixar o Teams para computador. 
Espere o arquivo baixar e o execute. Siga as 
orientações para instalação em tela. Você pode 
baixar ou acessar o ambiente pelo navegador. 
 



 
 
 

ACESSO PELO SITE DA ETELG. 
PROCURE O LINK  

 

ACESSO A FERRAMENTA 
MICROSOFT TEAMS 

Obrigatório possuir o email institucional 
  

 
 

http://www.etec.sp.gov.br/view/Default.aspx
http://www.etec.sp.gov.br/view/Default.aspx


 
DEPOIS ACESSE OFFICE 365 ONLINE E CLICK EM TEAMS 

 
 

CRONOGRAMA DAS AULAS ENTRE 
22/04/2020 À 24/04/2020 

 
 
 

 

 
 

VÍDEOS MASTER CLASS  
27/04 À 30/04 

 

VÍDEOS -  27/04/2020 

  

 Masterclass – “Transformação Digital - Qual o papel do ser humano na 
transformação digital que estamos vivendo?”, com Carlos Piazza - 
https://youtu.be/rGqDiBPXvTM 

 

 Masterclass – “Atitude Empreendedora - Descubra com Alice no País das 
Maravilhas”, com Mara Sampaio - https://youtu.be/tJEC-jjeTgk 

https://youtu.be/rGqDiBPXvTM
https://youtu.be/tJEC-jjeTgk


 
Lembramos que todos os links de nossas Masterclass estarão disponíveis 
Canal da Cetec no youtube - 
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view
_as=subscriber, inscrevam-se e curtam bastante nosso canal. 

 

VÍDEOS -  28/04/2020 

 

 Masterclass – “Comportamento Ético e o Perfil Profissional”,  com Antônio 
Carlos Hencsey, fundador da Eticalizando e Co-Fundador da Fair Job, 
professor, psicólogo, especialista em comportamento moral e integridade 
corporativa e social - https://youtu.be/-vOYpPZblBw  

 Masterclass –  “Pense no futuro e faça no presente”, uma conversa com a 
profa. Lourdes Atiê, socióloga com mais de trinta anos de atividade na área 
de educação, com olhar para a formação docente e equipes gestoras, 
abordando as temáticas voltadas ao processo de ensino por meio de 
atividades remotas, refletindo sobre o poder de aprendizagem mútua, 
colaboração e construção de competências socioemocionais, nos tempos 
de pandemia - https://youtu.be/dWe40p-vruc 

VÍDEOS -  29/04/2020 

 

 Masterclass – “A Empregabilidade e os Desafios da Carreira”,  para essa 
conversa contaremos com  João Paulo Pacífico, fundador do Grupo Gaia, 
escritor, apresentador e escolhido como um dos 15 Top Voices do LinkedIn 
Brasil, no ano de 2016. Neste bate papo abordamos temas como a 
importância do desenvolvimento de habilidades humanas para ingressar e 
se manter no mercado de trabalho – https://youtu.be/9VFGNdPMZME 

 Masterclass – “Educação financeira para o público de baixa 
renda”,  conversamos com Murilo Duarte, graduado em Ciências Contábeis 
e idealizador do canal Favelado Investidor. Nesse bate papo, trazemos aos 
docentes, discentes e comunidade escolar elementos importantes sobre 
educação financeira, além de dicas de investimento ao público que não 
dispõe de tantos recursos financeiros - https://youtu.be/adqNkvb2hI8  

Lembramos que todos os links  de nossas Master classes estão disponíveis 
no Canal da Cetec, no youtube -
  https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?vie
w_as=subscriber, inscrevam-se e curtam o canal. 

 

VÍDEOS -  30/04/2020 

 Master class – “Produtividade e Gestão do Tempo”,  para essa conversa 

contaremos com  o especialista Rodrigo Lemos – 

https://youtu.be/uYWJ3qYcUVc  

https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-vOYpPZblBw&data=01%7C01%7Cmarcos.pedro%40etec.sp.gov.br%7Cfe160e108dbe42ce1bd708d7eaeb2bb0%7Ced38466cb641437d9ae9d801b829fa94%7C0&sdata=q4s34FY2zlnqVgaSYh58qkWUuo2k1rrX1%2BTDXqNzg2U%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdWe40p-vruc&data=01%7C01%7Cmarcos.pedro%40etec.sp.gov.br%7Cfe160e108dbe42ce1bd708d7eaeb2bb0%7Ced38466cb641437d9ae9d801b829fa94%7C0&sdata=NU98FkfLzzundvJoAyr4rNnfXdtDOmMh7HWP1E3vOGM%3D&reserved=0
https://youtu.be/9VFGNdPMZME
https://youtu.be/adqNkvb2hI8
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber
https://youtu.be/uYWJ3qYcUVc


 

 Master class – “Criando Futuros Desejados – Você no Comando de sua 

vida”, para essa conversa contaremos com mestre em Gestão do 

Conhecimento Maria Augusta Orofino -  https://youtu.be/doUIq8zu6G4  

  

Lembramos que todos os links  de nossas Master classes estão disponíveis 

no Canal da Cetec, no youtube -

  https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?vie

w_as=subscriber, inscrevam-se e curtam o canal. 

  

 

 

https://youtu.be/doUIq8zu6G4
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0z1zFxp7xhiunVPBJh8BZw?view_as=subscriber

