CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E FORMAS DE REGISTRO
As equipes PEP realizam muitas ações mensais com vista à informação dos nossos cidadãos e
cidadãs. Sugerimos registrar com fotos e publicá-las neste ambiente. Além das fotos, é preciso
um redigir um texto curso sobre a ação a que se refere a imagem.
A publicação será feita por membros do PEP nas SRs e GEX.

PÚBLICO:
A Comunidade SOU PEP é destinada ás coordenadoras em cada SR e às representações em
cada GEX. As representações nas APS podem ser inseridas, por indicação das GEX.

AS POSTAGENS:
As postagens devem ser realizadas nos ambientes específicos de cada SR, sempre que forem
realizadas novas ações.

OS COMENTÁRIOS:
Os comentários podem ser feitos por qualquer membro desta comunidade sobre qualquer
postagem, independente de ser da SR de sua lotação.
Pedimos atenção: nos comentários, é imprescindível manter cordialidade, respeito e empatia
com os trabalhos das demais equipes.

DICAS PARA REGISTRAR SUA MENSAGEM:
Para fazer postagem sobre nova ação e manter uma diagramação mais organizada do
ambiente, siga as instruções abaixo:
1. No final desta mensagem, clique no link CLIQUE AQUI E REGISTRE SUA AÇÃO DO PEP.
2. No campo "Mensagem" escreva um texto curso sobre a ação, informando onde ocorreu,
participantes, pessoas informadas, etc.
3. Para editar o texto ( tamanho de fonte, cores, etc) clique no primeiro ícone da barra de
ferramentas superior (canto esquerdo superior).
4. No campo "Mensagem", identifique e clique no ícone que permite inserir fotos, ele está na
primeira barra de ferramentas. Para identificar, passe o mouse levemente por cima e
aparecerá a mensagem: "Inserir/editar imagem".
5. Na janela "Inserir/editar imagem". clique em "Encontrar ou enviar uma imagem".
6. Ao abrir nova janela, clique em "Arquivos", depois clique no ícone ao lado de "Anexo".

7. Busque na pasta específica do seu computador o arquivo da imagem.
8. Após selecionar a imagem, clique em "Enviar este arquivo".
9. No campo "Descrição da imagem" faça uma audiodescrição ou descrição básica da foto para
que pessoas cegas e com baixa visão possam entender o conteúdo.
10. Clique em "Inserir" e pronto, sua imagem está junto com sua mensagem.
11. Para editar a imagem, clique nela, utilize os marcadores laterais e dos cantos para ampliála ou reduzi-la.
12. Tente ajustar a imagem com o texto para que as pessoas possam apreciar sua postagem
com mais conforto.
13. Só use opção "responder" para comentar as postagens de colegas.
Boas ações! Bons Registros!! Boa interação!
Equipe da Divisão de Educação previdenciária.!

