
Atenção! Uso de e-mails institucionais para comunicação da EFAP

Prezado(a), 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 
(EFAP) informa que passará a utilizar apenas as contas de e-mail institucionais para tratar de assuntos relacio-
nados às ações de formação ofertadas pela EFAP. 

O objetivo é tornar a comunicação mais segura e eficiente, além de facilitar a chegada das informações aos 
servidores da Rede. O incentivo ao uso da rede corporativa é uma das estratégias adotadas pela Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), para agilizar e facilitar todas as atividades que envolvem a 
gestão diária da administração escolar e o cotidiano de professores e alunos. 

Atenção: As próximas comunicações da EFAP serão enviadas somente ao e-mail institucional Microsoft:  
@educacao.sp.gov.br e @professor.educacao.sp.gov.br.

Como ativar o e-mail institucional?
O acesso à rede corporativa e aos e-mails institucionais dos servidores é feito por meio da plataforma da Se-
cretaria Escolar Digital (SED). Ao acessar esse ambiente, observe sob seu nome no canto superior direito o 
“E-mail Institucional (via Microsoft)”.

Quais são os links de acesso aos e-mails Microsoft? 
• O link de acesso é https://outlook.office.com;

• No login, identifique seu e-mail Microsoft disponível na SED.

Com qual senha devo acessar o(s) e-mail(s) institucional(is)?
• A senha de acesso aos e-mails é a mesma utilizada na plataforma SED, no Portalnet (GDAE), na Intranet e 

na rede de computadores. 

• Quando a senha é alterada na SED, instantaneamente é alterada para acesso aos e-mails. 

Dúvidas?
• Caso tiver dúvidas sobre esse procedimento ou sobre a redefinição de senhas, acesse:
   https://sed.educacao.sp.gov.br; 

• Caso precise de suporte técnico a respeito, acesse o portal de atendimento SED 
 https://atendimento.educacao.sp.gov.br e abra uma ocorrência ou ligue para 0800 77 00012.

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br

Fique por dentro! 

Com os e-mails institucionais é possível ter acesso à Intranet “Portal do Servidor”, entre outros serviços da 
SEE-SP, além de permitir acesso ao pacote Office 365, que inclui uma série de ferramentas e aplicativos que 
facilitam o dia a dia profissional dos servidores.

Será por meio do seu e-mail institucional que você ficará sabendo sobre a oferta de novas ações de formação, 
receberá protocolos de inscrições, notificação de resposta a chamados, boletins, informe sobre disponibilização 
de históricos de participação e certificação, entre outros. 

Contamos com a colaboração de todos(as)

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”
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