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A. O QUE É STREAMING?

Streaming é uma tecnologia utilizada para a transmissão ao vivo de som e/ou imagem por meio da Internet. 
Na Rede do Saber/EFAP, essa tecnologia é muito utilizada para a transmissão ao vivo e de gravações das 
videoconferências.

Na série “Diálogos”, essa tecnologia será utilizada das duas formas apresentadas:

a. Todas as oito videoconferências (VC) serão transmitidas, ao vivo, por meio de link disponibilizado no 
hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/dialogos, conforme cronograma da ação;

b. A gravação de cada uma das oito VC ficará disponível, após sete dias de sua realização, para que qualquer 
cidadão interessado possa assistir.

B. COMO PROCEDER ANTES DE ASSISTIR A UMA TRANSMISSÃO POR STREAMING

Antes de assistir a uma transmissão ao vivo de videoconferência por streaming ou de assistir a uma gravação, 
é necessário que se atente a determinados requisitos mínimos quanto aos equipamentos, tais como compu-
tador e conexão à rede. 

Assim, para obter com sucesso e com qualidade a recepção de áudio e de imagem de um vídeo da Rede do 
Saber transmitido via streaming, são necessários os seguintes requisitos mínimos:

Componente Recomendado

Computador

Sistema Operacional Windows 2000 ou superior
Processador 500 MHz ou superior

Memória 128 Mb ou superior
Espaço livre em disco 300 Mb ou superior

Acesso à Internet Banda larga – 2 Mbps ou superior
Áudio / Som Placa de som 16-bit ou superior e caixas acústicas

Resolução de vídeo Super VGA (800x600) ou superior
Navegador Internet Internet Explorer 6 com Service Pack 1 ou superior

Player Windows Media Player 9 ou superior

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



4

C. PARA ASSISTIR A UM STREAMING

1. Acesso para assistir ao vivo

a. Para assistir a uma videoconferência que está sendo transmitida ao vivo, siga estes passos:

i. Preferencialmente pelo navegador “Internet Explorer”, acesse o hotsite 
www.escoladeformacao.sp.gov.br/dialogos, e siga as orientações disponíveis no canal “Notícias” (Figura 1);

Figura 1

ii. Ao clicar no link referente à VC, será aberto automaticamente o Windows Media Player. Aguarde 
carregar o vídeo e, assim, a transmissão será iniciada ao vivo;

Figura 2
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iii. Caso o vídeo não seja aberto automaticamente:

• Abra o navegador “Internet Explorer” (Figura 3);

• Selecione o link disponível no hotsite da ação e copie-o;

• Depois, cole o link na barra superior do “Internet Explorer” (Figura 4) e “dê um Enter”.

                                    Figura 3

iv. Se mesmo assim o vídeo não iniciar, siga as orientações abaixo:

• Abra o programa “Windows Media Player” instalado no seu computador (Figura 5); 

• Pressione ao mesmo tempo as teclas “CTRL” e “U”; em seguida, aparecerá uma caixa de texto 
(Figura 6); 

• Cole o link na caixa de texto e pressione “OK”. 

                     Figura 5
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2. Acesso para assistir à gravação da VC

a. Após no máximo sete dias da realização da VC, será disponibilizado no hotsite da ação o link da gravação 
desta. Para assisti-la, o interessado deverá acessar o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/dialogos 
e, no canal “Videoconferências”, clicar no link correspondente (Figura 7).

Figura 7

Em caso de dúvidas ou dificuldades, envie um chamado pelo canal “Fale Conosco”, disponível no hotsite da 
ação (Figura 8).
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Figura 8
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