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Conheça a Trilha
1. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), vem desenvolvendo diversas ações que contribuem para auxiliar no acolhimento de todos(as) os(as) servidores(as). Desta
forma, refletindo na educação integral de nossos(as) estudantes.
2. Essa Trilha Formativa faz parte do Programa de Enfrentamento da Violência Contra Meninas e Mulheres na Rede
Estadual de Educação.
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Objetivos
Geral
3. Promover uma ação formativa instruindo a Rede a respeito do quanto é importante nossos(as) servidores(as)
educar o olhar e a atenção acerca da violência contra meninas e mulheres, identificando diversas formas de
violência e quais são os principais caminhos para denunciá-las e buscar ajuda.
Específicos
4. Entender o que é violência baseada em gênero, quais são os tipos de violência e as leis que protegem meninas
e mulheres.
5. Saber identificar um relacionamento abusivo e como ajudar alguém a sair dele.
6. Compreender como os meninos podem agir para enfrentar as violências contra meninas e mulheres.
7. Saber como e onde buscar ajuda.
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A quem se destina
8. A Trilha Formativa do Programa de Combate à Violência Contra Meninas e Mulheres – 1ª Edição/2022
é direcionada para todos(as) os(as) servidores(as) da SEDUC-SP: Quadro do Magistério (QM), Quadro
de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE).

Importante:
Todos(as) os(as)
servidores(as) Estaduais do QM deverão estar
obrigatoriamente com os
seus cadastros ativos na
base da Secretaria Escolar
Digital (SED).
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Sobre a participação
9.

Para esta ação, não haverá inscrição nem limite de vagas.

10. Os(As) servidores(as) interessados(as) poderão assistir ao conteúdo de forma assíncrona diretamente do repositório do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), e sua participação
será aferida através do tempo assistido das transmissões que compõe esta Trilha, descritas no
item 13.

Atenção!
Será importante o(a)
servidor(a) ter cadastrado
um e-mail válido e ativo
para continuar recebendo
as comunicações da EFAPE
relativas a esta Trilha.
Todas as informações e as
orientações para a realização deste cadastro estão
dispostas no site da EFAPE.
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Estrutura e cronograma da Trilha
11. A Trilha possui carga horária de 8 horas, e está organizada em 6 módulos, com 12 aulas no total,
além de 3 lives.
12. As aulas e lives estarão disponíveis no repositório do Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(CMSP) e, para fins de atestação, será contabilizado o tempo permanecido nessas atividades no
período de 21/06 a 23/12/2022.

Atenção!
Para acessar o CMSP,
o(a) servidor(a) deverá usar
o mesmo login e senha que
utiliza para entrar na Secretaria Escolar Digital (SED).

13. Confira o conteúdo da Trilha conforme tabelas a seguir:
Módulo
1- O QUE É VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES E MENINAS?

Tema do Módulo

Data de transmissão

Aula 1: Violência de gênero

22/06/2022

Aula 2: Tipos de violências

22/06/2022

Aula 3: Interseccionalidades

23/06/2022

2- O QUE ISSO TEM A VER COM A ESCOLA Aula 1: Violência, socialização e acolhimento

23/06/2022

3- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR Aula 1: Introdução
E RELACIONAMENTOS ABUSIVOS
Aula 2: Complexidades da violência

28/06/2022

Aula 1: Relações na infância
4- RELAÇÕES E AFETO NA ADOLESCÊNCIA Aula 2: Relacionamento abusivo

5- COMO AGIR DIANTE DA VIOLÊNCIA
6- EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO

28/06/2022
29/06/2022
29/06/2022

Aula 3: Machismo e masculinidades

29/06/2022

Aula 1: Crianças e adolescentes | como
identificar, acolher e encaminhar casos

01/07/2022

Aula 2: Mulheres| como identificar, acolher
e encaminhar casos

01/07/2022

Aula 1: Práticas de prevenção

05/07/2022
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Tema da Live

Live

Data de transmissão

1

Autocuidado e acolhimento do agente escolar

27/06/2022

2

Rede de proteção e violência de gênero

04/07/2022

3

Machismo e masculinidade

08/07/2022
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Acesso aos vídeos da Trilha Formativa
via repositório
14. O acesso ao repositório do Centro de Mídias da Educação de São Paulo pode ser feito através do site ou aplicativo do CMSP:
• Site do Centro de Mídias da Educação de São
Paulo (CMSP): https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br

• Aplicativo CMSP: Acesse-o através da barra inferior
“Outros” (1) > “Repositório de Vídeos” (2).

Clique em “Repositório”, localizado no menu superior do site.

2

1
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15. Acessando pelo aplicativo ou pelo site, abrirá uma página para ser indicado se o(a) usuário(a) é servidor(a)
ou não da Rede.

Importante: É essencial que o(a) servidor(a)
acesse pela opção “sou servidor”, a fim de as
transmissões que forem acompanhadas via repositório sejam contabilizadas para participação na Trilha.
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16. Após preenchimento dos dados para login (mesmo login e senha da SED), o(a) servidor(a) deverá realizar a
busca preenchendo os campos:
1. Classificação: Formação – Outros
2. Assunto: “Serenas”

17. Todos os vídeos que aparecerem fazem parte da Trilha Formativa do Programa de Combate à Violência Contra
Meninas e Mulheres – 1ª Edição/2022 e, por isso, devem ser assistidos.
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Avaliação e certificação
18. Para ser aprovado(a), o(a) servidor(a) deverá ter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), ou
seja, assistir ao mínimo de 5 horas e 40 minutos de conteúdo, tendo em vista que a carga horária total da Trilha Formativa é de 8 horas.
19. Para fins de cômputo de carga horária, será considerado o tempo das atividades assistidas de forma assíncrona, pelo repositório do CMSP, e também o tempo síncrono, caso a transmissão ao vivo tiver sido assistida via
aplicativo do CMSP, no período de 21/06 a 23/12/2022.
20. Os Atestados de Participação na Trilha serão emitidos pela EFAPE àqueles(as) que atenderem aos critérios
definidos para esta ação dispostos no item 18.
21. Após o término da Trilha Formativa e respectivo cômputo dos dados de participação, a EFAPE disponibilizará
digitalmente o Atestado de Participação para todos(as) os(as) servidores(as) na ferramenta “Histórico de Participações”, disponível no site da EFAPE.
22. Os(as) servidores(as) terão um prazo de até seis meses, contados a partir da data de disponibilização da ação
no “Histórico de Participações” e emissão dos Atestados de Participação, para solicitar revisão da situação
final por meio do canal “Atendimento”.
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Tire suas dúvidas
23. Em caso de problemas e/ou dúvidas referentes ao curso, os(as) profissionais da Educação terão à disposição o canal “Atendimento” da Secretaria da Educação pelo site atendimento.educacao.sp.gov.br ou telefone 0800 77 000 12.
24. Para acessar a Central de Atendimento, o(a) servidor(a) da SEDUC-SP deverá utilizar obrigatoriamente um
e-mail institucional Microsoft (@educacao.sp.gov.br ou @professor.educacao.sp.gov.br). A senha de acesso é
a mesma utilizada para acessar o Portalnet (GDAE), a Secretaria Escolar Digital (SED) ou o Outlook. A ativação
dos e-mails institucionais dos(as) servidores(as) SEDUC-SP é feita por meio da plataforma Secretaria Escolar
Digital (SED): https://sed.educacao.sp.gov.br.
25. A Central de Atendimento estará disponível para abertura de chamados 24 horas por dia, mas o atendimento
será realizado somente de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
26. Todos os chamados abertos nos fins de semana e feriados serão respondidos a partir do primeiro dia útil
subsequente. O mesmo acontecerá com os chamados abertos fora do horário estipulado.
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Passo a passo para limpeza do navegador
27. Para um bom desempenho no acesso ao repositório do Centro de Mídias da Educação de São Paulo,, é recomendada a limpeza do navegador, seguindo os passos abaixo:
Mozilla Firefox
i.

Abrir o Firefox;

ii. Apertar a tecla “ALT” do seu teclado para a barra de menu ser disponibilizada;
iii. Selecionar a opção “Ferramentas” e, a seguir, a opção “Limpar dados pessoais”;
iv. Selecionar a aba “Avançado” na nova janela;
v. Habilitar os itens “Cookies” e “Cache” na nova janela aberta;
vi. Clicar no botão “Limpar agora”. Esta janela será fechada automaticamente.
Google Chrome
i.

Fechar o Navegador e entrar novamente;

ii. No canto superior direito há três traços. Clicar neles com o botão esquerdo do mouse;
iii. Na nova janela, clicar em “Ferramentas”;
iv. Na janela seguinte, clicar em “Limpar dados de navegação”;
v. No campo “Eliminar os seguintes itens desde: ”, selecionar “o começo”;
vi. Em seguida, selecionar os campos “Cookies e outros dados de site e de plug-in” e “Imagens e arquivos armazenados
em Cache”;
vii. Por fim, clicar em “Limpar dados de navegação”.
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Microsoft Edge
i.

Abrir o Microsoft Edge;

ii. Clicar nas três bolinhas (...), localizadas no canto superior direito da tela;
iii. Selecionar a opção “Histórico” e, depois, a opção “Limpar dados de navegação”;
iv. Selecionar o intervalo de tempo na caixa de seleção e todos os itens indicados na lista;
v. Clicar no botão “Limpar agora”. Esta janela será fechada automaticamente.
Safari
i.

Para apagar o histórico e os cookies, acesse o Menu Ajustes > Safari e toque em “Limpar Histórico e Dados dos Sites”;

ii. A limpeza de histórico de navegação, cookies e dados do Safari não altera as informações de Preenchimento Automático;
iii. Para limpar os cookies e manter o histórico de navegação, acesse Ajustes > Safari > Avançado > Dados dos Sites e toque
em “Remover Todos os Dados”.
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