
Caros alunos

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. 



ATENÇÃO!

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/co
nsult-mail/e-mail . 

Se você não conseguir envie um e-mail 
para e166ti@cps.sp.gov.br com as 
seguintes informações: nome completo, 
CPF e e-mail pessoal válido para que 
possamos ajudá-lo.

Caso não consiga acessar o NSA ou tenha
alguma solicitação a secretaria, envie
um e-mail para e166acad@cps.sp.gov.br, 
com nome completo, turma, curso, 
horário e a descrição da solicitação.

mailto:e166acad@cps.sp.gov.br


Estamos vivendo um momento único na história
mundial, todos nós estamos aprendendo novos
caminhos.

Será uma jornada de desenvolvimento em
conjunto - professores alunos, coordenadores e
gestão escolar.

Toda a equipe da ETEC JK estará pronta para te
auxiliar.

A educação a distância exige comprometimento e
disciplina, mas trará também novas experiências
e aprendizados.

Através do TEAMS vocês poderão interagir,
conversar, mandar mensagens, desenvolver
projetos, rever seus colegas de classe e os
professores que estão empenhados, preparando
as aulas para recebê-los.



Teremos muitas dúvidas e talvez nem tudo será resolvido à 
distância. Mas estamos aqui para aprendermos juntos, 
compartilharmos nossas incertezas, acharmos soluções, 

apoiar uns aos outros, o importante é não desistir!! 

Esse momento é transitório. O mais importante é estarmos 
unidos pelo bem de todos, nesse momento a coisa mais 

valiosa é a sua SAÚDE e das pessoas que você AMA !

NÃO ESQUEÇA, DIA 22/04 COMEÇAMOS UMA NOVA JORNADA 

DE APRENDIZADO!



Acesso às 
ferramentas 

digitais

Verifique seu e mail institucional e senha, 
caso não tenha, acessando o link: 
https://sysmail.cps.sp.gov.br/web/consul
tail/email

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



Para quem ainda não acessou as ferramentas 
digitais

• Acesse o link 365 e-mail Microsoft: 
https://www.office.com/?omkt=pt-br e insira 
e-mail e senha.

• Caso você queira instalar a versão desktop ou 
mobile do Teams, poderá ver um vídeo 
tutorial neste link: 
https://youtu.be/T1zxxFNyjls.


