
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão

 

Circular n.º 16/2020 - SEE/SINOVA Brasília-DF, 16 de junho de 2020

Para: Gabinete, Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), Subsecretaria de Educação Inclusiva e
Integral (SUBIN), Subsecretaria de Formação Con nuada (EAPE), Subsecretaria de Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV), Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e Unidades
Escolares vinculadas (UEs)

 

Assunto: Descentralização da gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Sala de Aula),
no âmbito do Programa "Escola em Casa DF"

 

Prezados Gestores, Professores e Servidores,

 

A Plataforma “Google Sala de Aula” faz parte do programa “Escola em Casa DF” e
resulta da customização do pacote de serviços educacionais fornecidos pela Google for Educa on
(Google para Educação), que permite a utilização de salas de aulas virtuais.

Considerando a  grande capilaridade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF) e sua atuação em rede, esta Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e
de Gestão (SINOVA) e as áreas de planejamento administra vo e pedagógico elaboraram plano de
descentralização coordenada e orgânica das ações e responsabilidades administra vas da plataforma,
que compreendem o compar lhamento das responsabilidades, acessos e permissões entre a SINOVA,
as UNIEBs, as UNIPLATs, os CRTEs e as Unidades Escolares. 

Os  des natários desta Circular receberão tutoriais, anexos a este documento, bem
como permissões de administração da plataforma, para desenvolverem a vidades predefinidas que
possibilitarão maior autonomia administrativa na plataforma, conforme descrito abaixo:

Unidades Escolares - são as interfaces diretas com o ambiente escolar e com a sua
comunidade. Refle rão essa organização em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem e
incumbirão aos:

Secretários e supervisores: permissão para redefinir senha, criação e exclusão de contas
de e-mail de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Sala de Aula), dos
profissionais (equipe gestora) e estudantes da respectiva unidade escolar;

Professores: permissão para criar sua(s) turma(s), no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Google Sala de Aula), bem como para produzir materiais na própria plataforma ou replicar
atividades produzidas fora do ambiente virtual.

CRTE - é a unidade de referência que atua na promoção para o uso efe vo do Ambiente Virtual
de Aprendizagem e realiza orientações diretas a gestores e a equipes de gestão escolar, tais
como:

apoio pedagógico e orientações às equipes gestoras das Unidades Escolares, para

Circular 16 (41924460)         SEI 00080-00095809/2020-75 / pg. 1



redefinição de senhas, criação de turmas e inclusão de materiais;

criação e exclusão de contas de e-mail, para acesso dos professores, gestores e
estudantes da sua CRE;

formação, para uso pleno das ferramentas e recursos.

UNIPLAT - é a interface com as Secretarias Escolares, para a orientação e supervisão dentro da
Regional, com vistas à organização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Sala de Aula),
de acordo com os aspectos relacionados abaixo: 

permissão para redefinir senhas, criação e exclusão de contas de e-mails de acesso dos
profissionais da educação, gestores e estudantes, dentro de sua CRE;

realizar movimentação, entre as Unidades Escolares, de profissionais da educação.

DIOFE - nível central de orientação e supervisão, com atuação direta junto às UNIPLATs,
cabendo-lhe:

permissão para redefinir senha, criação e exclusão de contas de e-mails dos profissionais
da educação e demais servidores vinculados a qualquer CRE;

realizar, entre CREs, troca de professores e demais profissionais da educação.

SINOVA: é administrador, em nível central, do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Sala
de Aula) e faz a administração dos perfis de todos usuários.

A hierarquia de a vidades proposta acima reflete a organização funcional desta
Secretaria e, portanto, os atendimentos a estudantes, professores e demais profissionais da educação
serão realizados pelas próprias unidades escolares.

No caso de não resolução dos problemas, nesse primeiro nível, o atendimento às
Unidades Escolares será realizado pelos níveis intermediários, ou seja, pelas UNIPLATs e
UNIEB/CRTEs. A DIOFE/SUPLAV e as unidades orgânicas da SINOVA atuarão como terceiro nível, para
a resolução de problemas, em apoio às unidades intermediárias. As solicitações das demandas
deverão ser enviadas via SEI ou por e-mail institucional.

Para melhor realização das a vidades relacionadas nesta Circular, recomendamos a
leitura atenta das seguintes informações preliminares:

 

1. Quanto às contas de acesso à plataforma “Google Sala de Aula”: 

 

É possível acessar a plataforma do Google Classroom, no endereço
“https://classroom.google.com”, u lizando-se tanto a conta “@se.df.gov.br” quanto a conta
“@edu.se.df.gov.br”. Se o usuário u lizar a conta “@se.df.gov.br”, não poderá usufruir de todas
as funcionalidades do “Google Sala de Aula”, como o serviço de e-mail dentro da plataforma
(notificações). 

 Quanto às senhas de acesso inicial, tem-se as seguintes situações:

As senhas inicias dos e-mails “@edu.se.df.gov.br” e “@se.df.gov.br” não são
coincidentes.

As senhas “@edu.se.df.gov.br” serão disponibilizadas aos professores e aos demais
profissionais, por meio de token de acesso à página https://escolaemcasa.se.df.gov.br/.
Ao entrar na página, clique em TOKEN 1º acesso.
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O acesso ao serviço de e-mail “@se.df.gov.br” é feito por meio
do site https://cas.gdfnet.df.gov.br/.

Para professores efe vos, o primeiro acesso é realizado a par r do número da matrícula
(ex.: se\1234567) e senha. Se o professor esqueceu a senha desse e-mail, deverá solicitar
nova senha, enviando mensagem para diope.sinova@se.df.gov.br, com o tulo
“RECUPERAR SENHA”, como assunto do e-mail, e, no conteúdo da mensagem, as
seguintes informações: 1) nome completo e matrícula; 2) situação profissional (efe vo);
3) unidade escolar em que está lotado; 4) a indicação da Plataforma a qual pretende ter
acesso.

Para professores temporários, o primeiro acesso é realizado a par r do número de CPF e
senha. Essa senha foi enviada para o e-mail pessoal cadastrado na ficha funcional, no ato
de posse. Se o professor temporário esqueceu a senha desse e-mail, deverá solicitar nova
senha, enviando mensagem para diope.sinova@se.df.gov.br, com o tulo “RECUPERAR
SENHA”, como assunto do e-mail, e, no conteúdo da mensagem, as seguintes
informações: 1) nome completo e matrícula; 2) situação profissional (temporário); 3)
unidade escolar em que está lotado; 4) a indicação da Plataforma a qual pretende ter
acesso.

Foram encaminhadas às Coordenações Regionais de Ensino listas contendo os e-mails de
acessos e senhas (tokens) para o primeiro acesso de cada profissional da educação de sua
Regional. É obrigatória a alteração de senha após o primeiro acesso.  

Foram criadas, automa camente, contas de e-mail exclusivas para o acesso à Plataforma
“Google Sala de Aula” e para o uso pedagógico dos estudantes que constam em nossas bases
de dados. Essas contas possuem o subdomínio “@estudante.se.df.gov.br” e as orientações para
primeiro acesso estão em https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/como-acessar/

 

2. Criação de Turmas na plataforma “Google Sala de Aula”:

 

Ensino Médio

           Acesso: todos os estudantes e professores já possuem permissão de acesso; 

           Turmas: todas as turmas já foram criadas e os estudantes já foram enturmados, não havendo
necessidade de o professor criar uma nova turma.

Ensino Fundamental

           Acesso: todos os estudantes e professores já possuem permissão de acesso;

          Turmas dos Anos Finais: todas as turmas já foram criadas. No dia 23 de junho, concluir-se-á a
enturmação dos estudantes e professores. Caso o professor ou a Unidade Escolar já tenha criado,
anteriormente, a turma, este ou aquele poderá arquivar uma das turmas que não for u lizar, sem
prejuízos. As turmas da plataforma deverão espelhar a estrutura presente no Sistema de Gestão
Escolar i-Educar.

         Turmas dos Anos Iniciais: a criação de turmas pode ser feita de maneira descentralizada, pelas
Unidades Escolares, conforme as instruções con das nesta Circular. Alerta-se para as legislações
referentes à necessidade de supervisão de menores, em relação ao manuseio do e-mail de acesso do
estudante, e ressalva-se a importância da comunicação próxima com os pais. A SEEDF divulgará, nos
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próximos dias, sua política de uso de e-mails.

Centro Interdisciplinar de Línguas

           Acesso: todos os estudantes e professores já possuem permissão de acesso;

        Turmas: a criação de turmas pode ser feita de maneira descentralizada, pelas Unidades
Escolares, conforme as instruções previstas nesta Circular. Alerta-se para as legislações referentes à
necessidade de supervisão de menores, quanto ao manuseio do e-mail de acesso do estudante, e
ressalva-se a importância da comunicação próxima com os pais. A SEEDF divulgará, nos próximos dias,
sua política de uso de e-mails.

Educação Infantil

           Acessos: as contas dos estudantes deverão ser criadas pelas Unidades Escolares, de acordo
com as orientações dispostas nesta Circular e com a política de uso de e-mails a ser divulgada.

        Turmas: a criação de turmas pode ser feita de maneira descentralizada, pelas Unidades
Escolares, conforme as instruções con das nesta Circular. Alerta-se para as legislações referentes à
necessidade de supervisão de menores, quanto ao manuseio do e-mail de acesso do estudante, e
ressalva-se a importância da comunicação próxima com os pais. A SEEDF divulgará, nos próximos dias,
sua política de uso de e-mails. 

EJA

           Acessos: as contas dos estudantes deverão ser criadas pelas Unidades Escolares, de acordo
com as orientações dispostas nesta Circular e com a política de uso de e-mails a ser divulgada.

           Turmas: a criação de turmas pode ser feita de maneira descentralizada, pelas Unidades
Escolares, conforme as instruções contidas nesta Circular.

Outras formas de oferta

           A criação de turmas  pode ser feita de maneira descentralizada,  pelas Unidades Escolares,
conforme as instruções previstas nesta Circular,  exceto quanto à Educação Profissional, que u lizará
a plataforma de aprendizagem virtual “Moodle”.

        Alerta-se para as legislações referentes à necessidade de supervisão de menores, em relação ao
manuseio do e-mail de acesso do estudante, e ressalva-se a importância da comunicação próxima
com os pais. A SEEDF divulgará, nos próximos dias, sua política de uso de e-mails.

 

3. Sobre os serviços de e-mails disponibilizados na rede, informamos que:

 

Servidores (efe vos e temporários) possuem 2 (duas) contas de e-mails, sendo uma para
u lização em âmbito ins tucional e outra para u lização nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, conforme descrição no quadro abaixo: 

E-mail
INSTITUCIONAL 

Ambientes Virtuais de
Aprendizagem 

@se.df.gov.br @edu.se.df.gov.br
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Função 

É a forma oficial de comunicação entre os agentes
públicos desta Secretaria, de modo que esse
instrumento deve ser u lizado na divulgação e na
oficialização de avisos internos, convocações,
convites, cartas, circulares, instruções norma vas,
declarações, dentre outros documentos oficiais
desta Secretaria, em obediência à Instrução
Norma va nº 01, de 28 de janeiro de 2016, e à
Resolução nº 03, de 06 de novembro de 2018.

Serve para a u lização
das ferramentas “Google
para Educação”.

É um recurso opta vo.
Caso o servidor faça essa
escolha, necessariamente
deverá configurar o
redirecionamento do e-
mail ins tucional para o
pedagógico, de forma a
garan r o recebimento
das comunicações
oficiais.

O que
acesso ? 

SEI, WebMail GDF (https://cas.gdfnet.df.gov.br/) e
demais sistemas institucionais da Secretaria.

Plataforma “Google Sala
de Aula” e seus
aplicativos.

Não tenho
meu e-
mail, onde
faço? 

SINOVA
e-mail:diope.sinova@se.df.gov.br

telefone: 0800.200.8626

Unidade Escolar

UNIPLAT da sua
Regional 

UNIEB/CRTE da sua
Regional

SUPLAV/DIOFE

SINOVA/DIOPE

Não tenho
ou esqueci
minha
senha,
onde
encontro? 

SINOVA
e-mail:diope.sinova@se.df.gov.br

telefone: 0800.200.8626

Unidade Escolar

UNIPLAT da sua
Regional 

 UNIEB/CRTE da sua
Regional 

SUPLAV/DIOFE

SINOVA/DIOPE

Dúvidas
sobre meu
e-mail ? 

Unidade Escolar

UNIPLAT da sua Regional 

 UNIEB/CRTE da sua Regional 

SUPLAV/DIOFE

SINOVA

Formação EAPE e UNIEB/CRTEs
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Estudantes  terão e-mail com o subdomínio “@estudante.se.df.gov.br”, para uso
estritamente escolar. Para os estudantes menores de 13 anos alerta-se para as legislações
referentes à necessidade de supervisão de menores, quanto ao manuseio do e-mail de acesso
do estudante, e ressalva-se a importância da comunicação próxima com os pais para obtenção
do consen mento expresso. A SEEDF divulgará, nos próximos dias, sua polí ca de uso de e-
mails e orientações quanto ao tema.No quadro abaixo seguem informações do e-mail do
estudante: 

E-mail @estudante.se.df.gov.br

Função Utilização do aplicativo “Google Sala de Aula”.

O que acesso? 
Plataforma “Google para Educação” e aplica vo
“Google Sala de Aula”.

Não tenho meu e-mail, onde faço? 
Unidade Escolar (Secretário e supervisor) ou na
Central 156, opção 2.

Não tenho ou esqueci minha senha,
onde encontro? 

Unidade Escolar (Secretário e supervisor).

 

De modo a permi r maior eficácia às ações previstas nesta Circular, foram preparados
tutoriais para a realização de cada uma das ro nas listadas, os quais seguem em anexo. Além disso,
serão disponibilizados cursos de formação, os quais permi rão o amadurecimento gradual dos papéis
e das responsabilidades aqui concebidos e que apoiarão as atividades:

1. Como criar turma; 

2. Como arquivar turma;

3. Como acessar e-mail “@edu.se.df.gov.br”;

4. Como acessar e-mail “@se.df.gov.br”;

5. Como recuperar senha do e-mail “@edu.se.df.gov.br”;

6. Como recuperar senha do e-mail “@se.df.gov.br”;

7. Como o estudante acessa o ambiente “Google Sala de Aula”; 

8. Como o estudante recupera sua senha de acesso;

9. Como inserir um estudante na turma;

10. Como encontrar o código da turma e disponibilizá-lo;

11.  Tutorial para administradores da plataforma, o qual tratará dos assuntos "redefinir senha",
"realizar troca de turmas", "criação e exclusão de contas dos profissionais da educação e
estudantes", entre outros.

As dúvidas relacionadas ao uso pedagógico da Plataforma Virtual de Aprendizagem
deverão ser encaminhadas para os Centros de Referência em Tecnologia Educacional - CRTE, das
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respectivas Regionais de Ensino: 

CRTE E-mail

Brazlândia crtebrazlandia@edu.se.df.gov.br

Ceilândia nteceilandia@edu.se.df.gov.br

Guará crteguara@edu.se.df.gov.br

Gama crtegama@edu.se.df.gov.br

Núcleo Bandeirante ntenucleobandeirante@edu.se.df.gov.br

Paranoá crteparanoa@edu.se.df.gov.br

Planaltina crteplanaltina@edu.se.df.gov.br

Plano Piloto crteplanopiloto@edu.se.df.gov.br

Recanto das Emas nterecanto@edu.se.df.gov.br

Samambaia crtesamambaia@edu.se.df.gov.br

Santa Maria crtesantamaria@edu.se.df.gov.br

São Sebastião crte.saosebastiao@edu.se.df.gov.br

Sobradinho crtesobradinho@edu.se.df.gov.br

Taguatinga ntetaguatinga@edu.se.df.gov.br

 

Por fim, a SINOVA se coloca à disposição pelo e-mail escolaemcasa@se.df.gov.br, para
o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao acesso de professores e estudantes à Plataforma Virtual
de Aprendizagem, e solicita ampla divulgação das a vidades de descentralização, em especial, à
SUBEB, SUPLAV, SUBIN, EAPE, CREs e suas respectivas Unidades Escolares.

Com nossos mais cordiais cumprimentos, 

 

Helber Ricardo Vieira

Subsecretário de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão

 

Cláudio Amorim

Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
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André Lúcio Bento

Subsecretário de Formação Continuada dos Profissionais da Educação

 

Tiago Cortinaz
Subsecretário de Educação Básica

 

Vera Lúcia Ribeiro de Barros
Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HELBER RICARDO VIEIRA -Matr.0243204-8,
Subsecretário(a) de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão, em 16/06/2020, às 22:45,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO AMORIM DOS SANTOS - Matr. 02199688,
Subsecretário(a) de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, em 17/06/2020, às 09:30,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUCIO BENTO - Matr. 00394513,
Subsecretário(a) de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em 17/06/2020, às
09:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA RIBEIRO DE BARROS - Matr.0242418-5,
Subsecretário(a) de Educação Inclusiva e Integral, em 17/06/2020, às 10:01, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CORTINAZ DA SILVA - Matr.0243728-7,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 17/06/2020, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41924460 código CRC= 9742E28A.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  02 Bloco C - Edi fício Phenícia  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70.040-020 - DF
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