Desenvolvimento Humano e Profissional

Caro(a) Aluno(a)
Parabéns por se matricular e integrar a família Etec Rubens de Faria e Souza.
Infelizmente nosso abraço ficará para mais tarde, por enquanto nossos encontros diários serão
pela Internet, e usaremos um ambiente chamado Microsoft Teams.
Você recebeu no seu email seu login e senha como o modelo abaixo, não recebeu?

Não recebeu? Então acesse www.etec.sp.gov.br e clique em “QUAL É MEU EMAIL” e depois
“ESQUECI A SENHA”

Mas se você já recebeu, vamos lá!!!

1º Passo: a senha que você recebeu é provisória, então acesse www.etec.sp.gov.br – “ACESSO
AO E-MAIL”
Coloque o e-mail recebido -> próximo -> selecione a opção “CONTA CORPORATIVA OU DE
ESTUDANTE” e por último a senha recebida.
2º Passo – Altere a Senha conforme está pedindo na tela.
3º Passo – Será pedido o cadastramento do seu telefone celular. Escolha BRASIL e depois digite
o número do seu celular – deverá utilizar somente números:
Exemplo 15991234567
Pronto!
Acessou seu e-mail, está tudo funcionando certinho! Que legal. Você pode aproveitar estes
dias e instalar o Microsoft Office (Word, Excel, etc...) inteiramente de graça e original que você
poderá utilizar até se formar na Etec.
Agora que você já acessou seu e-mail, você está pronto para acessar nosso ambiente de Aula
on Line, que será onde nos encontraremos para as aulas neste período de Pandemia.
Lá em www.etec.sp.gov.br tem o acesso ao MS-Teams, e você deverá utilizar para assistir as
aulas ao vivo, acessar materiais de estudo, interagir com os professores e equipe Etec, e
também entregar as atividades feitas.
Quando você clicar no ícone do Teams poderá acessar utilizando o seu navegador de Internet
ou então instalar no seu dispositivo de acesso à Internet – poderá ser um computador, celular
ou tablet.
Para instalar, acesse o Teams pelo navegador e no canto inferior direito encontrará o ícone
para instalação ou também poderá fazer isso pela Loja de Software – Google Play (Android);
Apple Store (IOS) ou Windows Store – computadores com MS-Windows.
É isso aí caros(as) alunos(as), agora vocês estão prontos para iniciar conosco uma viagem ao
conhecimento.
E não se esqueçam que as aulas começarão na segunda-feira dia 08/02 às 7h15 se você
estudará de manhã, 13 horas se for a tarde e as 19 horas no período da noite.
Sejam bem-vindos e nos vemos no Teams.
Equipe de Direção

