
O Acessa no Curso de Inglês Online 

 

O que é o Curso de Inglês Online? 

A partir de 2012, os alunos da Rede Estadual terão mais uma maneira de aprender inglês: pela 
internet. O curso de inglês online é uma iniciativa da Secretaria da Educação que, por meio 
da EVESP (Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo), objetiva formar 
mais de 50 mil estudantes da Rede Estadual ainda este ano. O curso online é destinado a 
alunos do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Rede Estadual de 
Ensino. 

 

O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos oportunidades para o desenvolvimento de 
novas formas de expressão linguística, enriquecimento curricular e acesso a outros povos e 
culturas, além de ampliar, no futuro, suas possibilidades de inserção e atuação no mercado de 
trabalho. 

 

Veja o vídeo com o Secretário de Educação, Herman Voorwald, respondendo dúvidas enviadas 

pelos internautas. Clique aqui [link: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/evento-online-as-

14h30-marca-inicio-das-aulas-de-ingles-a-distancia-acompanhe]. 

 

Onde e como acessar? 

O curso foi iniciado em 05 de março e atenderá, neste primeiro semestre, 25.000 alunos 
inscritos, que já receberam um headset (equipamento audiofônico), para ser utilizado para 
assistir às aulas em computadores das escolas ou particulares, como também para realizar as 
atividades propostas no curso. 

 

Todo o conteúdo e as atividades estão disponíveis em um ambiente virtual de aprendizagem, 
que pode ser acessado por meio do seguinte endereço: 

http://evesp.cursos.educacao.sp.gov.br 

 

Os alunos acessam o curso e sua turma, digitando no espaço Usuário, o e-mail informado no 
momento da sua inscrição e, no espaço Senha, o número do Registro do Aluno (RA), com 12 
dígitos (incluindo os zeros à esquerda). 

 

Cronograma do Curso de Inglês Online 

Período de aulas: de 5 de março a 27 de junho de 2012 
Carga horária: 80h 
  
 
Como obter ajuda? 
Os alunos do Curso de Inglês Online poderão abrir um chamado para o suporte, utilizando o e-
mail: evesp@mstech.com.br ou por meio do telefone 0800 774 5504. O atendimento do 
suporte é realizado das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira. 
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