ROTEIRO E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA
EDUCAÇÃO CONTINUADA – BERTIOGA/SP
O material da Educação Continuada, desenvolvido para os Agentes de Apoio Escolar
que trabalham na Educação Especial e nos Núcleos de Educação Infantil Municipais
(NEIMs) para a UNISAU no Projeto Bertioga/SP, será disponibilizado e colocamos a seguir
um pequeno Roteiro para auxiliar nossos colaboradores no acesso a esse conteúdo.
Esclarecemos aos participantes que toda semana o material disponibilizado trará uma
pequena atividade, pergunta ou reflexão sobre o tema abordado, a fim de permitir a troca de
ideias e mesmo o aprofundamento dos conteúdos e sua potencialização prática. Ao final das
12 aulas disponibilizadas, nossa empresa parceira, a Focco Utilities, emitirá um certificado de
participação para todos colaboradores que realizaram pelo menos 70% das tarefas.
O roteiro básico apresentado a seguir visa assegurar que todos os interessados
possam fazer uso da ferramenta, acessar e interagir com os temas. Leia com atenção todos os
passos e observe as regras para participação.

ROTEIRO



Acesse nossa aula na área de downloads em https://www.unisau.org.br/downloads
no seu navegador.



Leia com atenção o material disponibilizado.



Verifique ao final dos conteúdos a página “PARTICIPE!”. Essa página trará uma
pequena atividade, pergunta ou reflexão sobre o tema abordado.



Envie um e-mail para pedagogico.bertioga@unisau.org.br da seguinte forma:


No campo “Assunto” escreva o número de seu CPF sem pontos ou
traços.



No corpo do e-mail escreva: seu nome completo, escola onde atua e o
número da aula.


Exemplo:

Ainda no corpo do e-mail, discorra sobre a proposta feita.

REGRAS


Toda resposta deve ser enviada seguindo os padrões acima descritos.



Caso existam dúvidas ou questionamentos, os colaboradores poderão entrar em
contato com nosso departamento pedagógico pelo telefone (13) 3317-5646.

Contamos com a colaboração e participação de todos e estamos à disposição para
sanar eventuais dúvidas!

Bertioga, 28 de abril de 2018.

Luiz Carlos de Jesus Ferreira
Diretor - Presidente
União pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU

