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Programa Apoio à Continuidade de Estudos
Curso de atualização: “Grandes Temas da Atualidade” – 2010
relatório dos Acessos às vCs

O Relatório dos Acessos às VCs apresenta os acessos (logins) às videoconferências efetuados pelos 

participantes do Programa Apoio à Continuidade de Estudos, inscritos no curso “Grandes temas da 

atualidade – 2010”, de forma individual.

Este relatório, de acesso exclusivo aos responsáveis pelos grupos nas escolas e DEs é para consulta.Os 

responsáveis pelos grupos devem consolidar as presenças individuais às presenças coletivas e lançar 

todas estas informações no Sistema de Avaliação

Sugerimos que os responsáveis pelos grupos anotem os participantes presentes coletivamente em 

lista de presença e acessem o relatório dos acessos às VCs e anotem, na mesma lista, os que assistiram 

individualmente de modo a consolidar as informações e registrá-las no Sistema de Avaliação.

A consulta a esse relatório é exclusiva do responsável pelo curso “Grandes temas da atualidade” nas 

escolas e nas DEs.
 

Para consultar o Relatório dos Acessos às VCs, siga os seguintes passos:

Acesse o •	 site www.saopaulofazescola.sp.gov.br/apoio;

Clique no botão “Relatório dos Acessos às VCs”.•	

Na tela de acesso, preencha os campos:

“Login”: CPF (sem ponto e traço);•	
“Senha”: RG (sem ponto e traço).•	
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Lembre-se de que somente os responsáveis pelas turmas do curso “Grandes Temas da Atualidade” têm 

acesso ao Relatório dos Acessos às VCs, em geral Professores Coordenadores de Ensino Médio e Super-

visores de Ensino Médio.

Ao efetuar o login, a próxima tela apresenta:

A lista de CPFs e nomes dos participantes inscritos na sua escola ou DE que estejam ativos;•	
A coluna referente a cada videoconferência informa se o participante acessou (SIM) ou não (NÃO) •	
à respectiva VC individualmente, com seu login e senha, durante o período programado para  

esta atividade.

Utilize a barra de rolagem, na parte inferior da tela, para visualizar todas as colunas referentes  

a cada videoconferência.

ATENÇÃO!
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É possível gerar uma planilha em Excell com os dados deste relatório. Para tanto, clique em “Gerar 

Excell“, disponível acima da tabela.

Clique em “Sair“, disponível ao lado do seu nome, para finalizar sua consulta.

Este relatório é somente para consulta, as informações listadas não são automaticamente válidas para 

certificação. É necessário apontar as presenças e avaliações de todos os participantes de seu grupo 

no Sistema de Avaliação, considerando os que assistiram às VCs individualmente e os que assistiram 

às VCs coletivamente para que as presenças sejam válidas para certificado.
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