
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do 

Curso Mediação 

Escolar e Escolar e 

Comunitária



Para acessar o ambiente, utilize o endereço: http://efp.cursos.educacao.sp.gov.br

Em Usuário, você deve 

digitar seu CPF 

(colocar os 11dígitos).
Em Senha, você deve 

digitar seu RG.

Ao digitar o Usuário e 

Senha, clique em Entrar.



Página Inicial

Lista de 

atividades que 

será entregue 

pelos cursistas.

Acesso à(s) sua(s) turma(s) e 

lista de recados que você 

enviou para os cursistas.



Acesso ao Conteúdo do CursoAcesso ao Conteúdo do Curso



Conteúdo do Curso

Clique em 

Conteúdo do Curso.

... Ou clique em Conteúdo do 

Curso, logo abaixo do nome 

da Turma.



Conteúdo do Curso

Estrutura do curso: dentro 

das pastas, você e o cursista 

Navegação linear: você pode 

clicar nas setas para visualizar 

Ao clicar em qualquer item, você 

irá visualizar os conteúdos das 

páginas no espaço ao lado.

das pastas, você e o cursista 

terão acesso às páginas, 

vídeos e atividades de um 

Módulo.

clicar nas setas para visualizar 

os conteúdos de forma 

sequencial.



Interação no FórumInteração no Fórum



O Fórum do Curso

Recursos do Fórum.

O Fórum do Curso 

Mediação Escolar e 

Comunitária estará 

disponível na pasta 

Fórum Geral.

Neste espaço, você e o cursista 

encontrarão todos os tópicos de discussão, 

bem como as respostas a eles.



O Fórum do Curso – Incluindo uma Nova Resposta

Nos recursos do Fórum, você 

encontrará o botão Nova resposta.

Ao clicar em Nova resposta, uma janela com um editor de 

texto será exibida. Aqui, você deve inserir o texto da sua 

mensagem, e configurá-la de acordo com seu interesse.



O Fórum do Curso – Incluindo uma Nova Resposta

Opções para configuração Opções para configuração 

de sua mensagem.

Além do texto, 

você também 

poderá anexar 

um arquivo.

Clique em Publicar ou  

Cancelar depois de 

digitar sua mensagem. 



O Fórum do Curso

Como você é “dono” de 

sua mensagem, você 

pode Editar ou Excluir 

seu conteúdo.

Você pode expandir ou 

“fechar” sua 

mensagem .



Acompanhamento da TurmaAcompanhamento da Turma



O Acompanhamento da Turma

Sobre as abas:

1.Todas as atribuições: mostram 

todas as atividades que o cursista 

deve cumprir.

Ao passar o mouse sobre os títulos das 

atividades, você terá acesso à 

descrição de cada atividade.

Nome e sobrenome dos 

cursistas, a pontuação 

média deles nas 

atividades, bem como 

os minutos gastos em 

todas as atividades.

deve cumprir.

2.Módulo 1 – 3: mostram as 

atividades separadas por Módulos.



O Acompanhamento da Turma

Você também saberá que um cursista enviou uma atividade, 

pois haverá um ícone representando a entrega da atividade.

Para consultar a atividade do cursista, clique sobre o ícone.



O Acompanhamento da Turma

Neste espaço, você digita, em %, o 

rendimento do cursista.

100 (cem) para participação ou 

0 (zero) caso envie arquivo em branco.0 (zero) caso envie arquivo em branco.

Você pode incluir um arquivo seu. 

Por exemplo, o arquivo do cursista 

comentado.
Se o cursista postou 

um arquivo, você terá 

acesso a ele, clicando 

sobre o link “Arquivo 

do aluno”.



As Ferramentas do Ambiente

Recados



Recados

Para enviar um 

recado, clique em 

Novo recado.

A lista de recados será exibida neste 

espaço. Inicialmente, ela estará vazia.



Publicar Recados

Escreva o título e o texto do 

recado. Observe que você pode 

Selecione a turma para a 

qual o recado será enviado.

recado. Observe que você pode 

utilizar a barra de ferramentas 

para formatar o texto do 

recado.

No espaço “Término em” você 

tem opções que determinam a 

duração do tempo em que o 

recado deverá ser exibido.



Publicar Recados

Ao escrever e 

determinar o período de 

duração do recado, 

clique em Publicar.



Publicar Recados

Confirme a publicação do 

recado para todos os cursistas 

da turma selecionada, 

clicando em Sim.



Recados

Você também pode 

Ao publicar um recado, você é 

redirecionado para a página de 

recados, na qual poderá 

visualizar o conteúdo do mesmo. 

Você também pode 

Editar ou Excluir seu 

recado.



As Ferramentas do Ambiente

Agenda



Visualizando as datas do curso

Ao clicar em Agenda, você tem acesso aos 

agendamentos de entrega de atividades que os 

cursistas deverão cumprir.

Você pode visualizar os agendamentos das 

atividades, de acordo com as opções da 

lista ao lado. No nosso exemplo, utilizamos 

a visualização por mês.



As Ferramentas do Ambiente

Perfil



Visualizando o Perfil dos Membros da Turma

Para acessar 

seu perfil, ou 

dos cursistas, dos cursistas, 

selecione a 

turma.
Ao 

selecionar a 

Turma, você 

verá todos 

os membros 

dela: 

cursistas e 

tutores, 

incluindo 

você.

Você poderá alterar 

apenas o seu Perfil. Para 

isso, clique no botão 

Configurações do Perfil.



Alterando o seu Perfil

Na Configuração do Perfil, 

você pode incluir/alterar 

sua foto.sua foto.

Dados referentes a você: 

nome, e-mail, MSN, Skype.

Depois de alterar os 

campos, você pode Salvar 

ou Cancelar as mesmas.



As Ferramentas do Ambiente

Correio



Enviando uma mensagem

Para enviar uma mensagem pelo correio interno, você deve 

selecionar o(s) destinatário(s): cursista(s) e/ou tutor(es).

Você tem opção de selecionar: Todos, Todos Tutores, Todos Você tem opção de selecionar: Todos, Todos Tutores, Todos 

cursistas, ou  individualmente.

Digite o título da mensagem, que é o 

assunto.

Ao finalizar a sua 

mensagem, clique em 

Enviar ou em Cancelar.

Você tem opção de anexar um arquivo.

Espaço para a digitação de sua mensagem, 

com opções de configuração.



Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso 

Mediação Escolar e ComunitáriaMediação Escolar e Comunitária


