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ALTERAÇÃO DE
CANAIS NOS
APLICATIVOS DO
CENTRO DE
MÍDIAS DA
EDUCAÇÃO DE
SÃO PAULO
(CMSP)

COMO ERA ANTES?
Todos os canais eram visualizados de
forma automática quando o profissional
abria o app, tanto os acessados por
estudantes quanto por profissionais

O QUE SÃO OS CANAIS DOS
APLICATIVOS DO CMSP?
Os aplicativos do CMSP possuem
diversos canais de transmissão de aulas
e conteúdos formativos, parametrizados,
inicialmente, por tipo de ensino e ano/série.
Por exemplo, temos o canal do 3º ano
do Ensino Fundamental, da 2ª série do
Ensino Médio etc. No caso dos profissionais da educação, foram criados canais
específicos para a transmissão de conteúdos formativos, como o Formação
de Professores e Formação Continuada.
Dentro da estrutura dos canais, os usuários
podem se comunicar por meio dos chats,
com os dados patrocinados

COMO FICOU?
Agora, o profissional acessa
os canais buscando pelo seu nome
no menu superior.
Na opção "CMSP", ele encontrará
os canais "Gestão", "Formação de
Professores", "Formação Continuada",
"Treinamento 1" e "Treinamento 2".

TEM DÚVIDAS
EM COMO
ATUALIZAR
SUA VERSÃO
DO APP
CMSP?

Para fazer o download, basta entrar na loja da sua operadora de
aparelho móvel, procurar pelo aplicativo do CMSP Educação
Infantil e Anos Iniciais e fazer o download.
Para baixar é necessário possuir internet no aparelho (wi-fi ou
dados móveis). Após a autenticação do aplicativo, você não
será tarifado pela internet, que será custeada pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE
O CANAL E A TURMA?
Os canais destinam-se a viabilizar
transmissões de conteúdos pedagógicos
a todos os usuários que possuem acesso
a eles como, por exemplo, aulas ao vivo
e gravadas.
Por outro lado, as turmas configuram
espaços em que os docentes, gestores
de escola e alunos podem se comunicar
de maneira mais ágil, sanando dúvidas,
ou transmitindo aulas ao vivo.

QUAIS SERÃO
OS NOVOS
CANAIS E
QUEM TERÁ
ACESSO A
ELES?

QUAIS SERÃO OS NOVOS CANAIS

APLICATIVO CMSP

(ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO)

CANAL DOS DIRIGENTES:

CANAL PCNPS:

canal composto por dirigentes.
Estes usuários continuam tendo
acesso aos demais canais, porém
terão também um canal próprio
de comunicação entre eles
e juntamente com alguns
servidores de órgão central.

canal composto apenas
por PCNPs.

CANAL CAF:

CANAL DOS SUPERVISORES:

canal composto por dirigentes de
ensino e CAFs;

canal composto por supervisores
de ensino e dirigentes de ensino.

CANAL NITS:

CANAL CRH:

canal composto apenas por NITs.

canal composto por dirigentes
de ensino e CRHs;.

CANAL DE:
canal composto por dirigentes de ensino,
PCNPs, NITs, CAFs, CRHs e supervisores
de ensino

QUAIS SERÃO OS NOVOS CANAIS (CONT.)

APLICATIVO CMSP e CMSP EI+AI

(ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO) e (EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS)

CANAL DOS DIRETORES:
canal composto por diretores de escola,
vice-diretores de escola e dirigentes de
ensino. Todos os usuários continuam
tendo acesso aos demais canais, além
deste canal especíﬁco para comunicação
com diretores de escola.

CANAL DO TRIO GESTOR:
canal composto por diretores de escola,
vice-diretores de escola, professores coordenadores e dirigentes. Todos os usuários
continuam tendo acesso aos demais canais,
além deste canal especíﬁco para a comunicação entre os trios gestores das escolas e
entre os trios gestores e os servidores de
Órgão Central.
CANAL DE DIRIGENTES, CAFS E NITS:
canal composto por dirigentes, CAFs e
NITs. Vale ressaltar que, nestes casos,
todos os usuários que possuem os perﬁs
“Dirigente”, “CAF” e “CIE-NIT” terão
acesso.
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