
Orientações iniciais



Pauta da reunião

1) Ações Diárias do Professor-Tutor PDE

2) Ações para o início do GTR.

3)Cronograma de trabalho:
)l  Ações no início do GTR e dos módulos
)l  Ações durante os módulos (interação, 

acompanhamento e avaliação dos cursistas e 
orientações para a semana de recuperação)

)l  Ações para encerramento dos módulos

4) Dúvidas e problemas



Postagem de Atividades e 
Comunicação



AÇÕES DIÁRIAS
l Acessar o ambiente e-escola diariamente:

1) Acessar o Quadro de avisos do Espaço do 
Professor-tutor e seguir as orientações postadas;

2) Acessar o fórum Fórum de dúvidas e/ou sugestões 
do seu GTR e responder os cursistas.

3) Utilizar o Quadro de avisos para o repasse de 
orientações e lembretes.

4) Interagir nas atividades de Fóruns.
5) Avaliar as atividades realizadas pelos cursistas.
6) Seguir o cronograma de trabalho.



AÇÕES NO INÍCIO DO GTR
1)Verificar o número de cursistas inscritos em sua 

turma e enviar mensagem de boas vindas e 
orientações, conforme ORIENTAÇÃO N.º 004/2015 

– PDE da CAA.



Disponível na aba Fase de Acompanhamento 
do Espaço do Professor-tutor (EPT).  

Cronograma de trabalho





1) Mandar aviso de abertura aos cursistas no 
“Quadro de avisos” e via “e-mensagem” de 
seu GTR. (“Sugestões de mensagem” no 
EPT).

AÇÕES NO INÍCIO DOS MÓDULOS



2)  Postar cópia dessa mensagem na Atividade 
4 da fase de acompanhamento do EPT.  

AÇÕES NO INÍCIO DOS MÓDULOS



3)  Abrir os olhos dos módulos novo e fechar os 
olhos do módulo antigo até as 12h (tutorial no 
EPT). 

AÇÕES NO INÍCIO DOS MÓDULOS





AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS
1) Atribuições dos conceitos nas Atividades do 
GTR:
l Avaliar o cursista até 48h após a postagem com 

os conceitos C e NC.



AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS

l Todas as postagens devem ter conceito (C ou 
NC) e feedback (tutorial no EPT).



2) Orientar e interagir com os cursistas de seu 
GTR:

AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS





AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS
3) Enviar mensagem sobre encerramento do 
módulo e abertura da Semana de recuperação do 
Módulo. 

l  Utilizar o “Quadro de avisos” e  e-
mensagem do seu GTR,

l orientar a conferência de notas, 
l indicar as datas da semana de 

recuperação e reforçar que o módulo será 
fechado após esse período e que não será 
reaberto.



AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS
4)  Entrar em contato com cursistas ausentes e 
preencher a ficha de acompanhamento de 
cursistas ausentes (ficha disponível no EPT)  



AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS
5)  Postar na atividade “Acompanhamento dos 
cursistas” da turma EPT a ficha preenchida.  



AÇÕES DURANTE OS MÓDULOS
Atividade no EPT e localização da Ficha de  
acompanhamento de aluno ausente ou com 

atividades pendentes” na turma EPT .





AÇÕES DE FECHAMENTO DOS 
MÓDULOS

1)  Fechar os olhos do módulo do GTR.
2)  Fazer o levantamento de dados do 
desempenho dos cursistas no módulo no espaço 
EPT:

l Número total de Concluintes (C)
l Número total de Não Concluintes (NC) 
l Número total de Desistentes  
l Total de cursistas que Nunca acessaram 
   



3)  Enviar esse levantamento de dados - 
desempenho dos cursistas no módulo no espaço 
no “Texto online” da atividade 
“Acompanhamento dos cursistas” da turma EPT. 

AÇÕES DE FECHAMENTO DOS 
MÓDULOS





4)  Extrair o Relatório de Notas do seu GTR e 
enviar na atividade “Relatório de Notas” da turma 
EPT. 

AÇÕES DE FECHAMENTO DOS 
MÓDULOS



Atividade no EPT e localização do tutorial  .

AÇÕES DE FECHAMENTO DOS 
MÓDULOS



DÚVIDAS – Espaço Prof.-Tutor  

 

 



Problemas com o e-escola
Preencher formulário disponível na turma EPT. 



Cristiane Rodrigues de Jesus 
Fernanda Mariano Zacarias

CEaD Web/ Seed-PR

eadseed@seed.pr.gov.br

(41) 3277 7367

l  

mailto:eadseed@seed.pr.gov.br
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