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Avaliação Educacional – 1ª Edição/2017: Divulgação do curso e das Inscrições!

Prezados(as),

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP) e da Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica (CGEB), apresenta o curso Avaliação Educacional – 1ª Edição/2017.

Objetivos

O curso Avaliação Educacional – 1ª Edição/2017 tem como objetivos gerais: 

• Refletir e compreender a avaliação educacional, no âmbito das Políticas Públicas;

• Subsidiar os integrantes do Quadro do Magistério na tomada de decisão e na elaboração de ações voltadas 
à gestão educacional;

• Favorecer a apropriação dos dados produzidos por meio das diferentes atividades avaliativas e demais 
fontes de informações e indicadores disponíveis.

Público-alvo

Para essa edição serão ofertadas 10.000 vagas, direcionadas aos seguintes profissionais em exercício na 
SEE-SP, conforme a base da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) referente ao mês de 
março de 2017:

a. Dirigente de Ensino;

b. Supervisor de Ensino;

c. Diretor de Núcleo Pedagógico;

d. Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico (PCNP);

e. Diretor de Escola;

f. Vice-diretor de Escola;

g. Professor Coordenador (PC);

h. Professor de Educação Básica I (PEB I);

i. Professor de Educação Básica II (PEB II). 

Processo de inscrição

As inscrições deverão ser realizadas por adesão e por ordem de inscrição, no período de 17 a 24 de abril de 
2017, ou até o preenchimento total das vagas ofertadas, o que acontecer primeiro!

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

Os interessados devem acessar o hotsite do curso, www.escoladeformacao.sp.gov.br/avaliacaoeducacional, 
ler na íntegra o Regulamento, assistir ao vídeo “Conheça o Curso” e, por fim, clicar no link correspondente ao 
formulário de inscrição.

No campo “Usuário”, utilizar o CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen) e, no campo “Senha”, o RG (sem 
pontos ou hífen) ou senha pessoal utilizada em outras ferramentas da Rede do Saber/EFAP.

Modalidade

O curso é autoinstrucional, portanto, sem mediação e interação com professores tutores.

Com carga horária de 60 horas, o curso é composto por três módulos. As atividades deverão ser realizadas 
de acordo com sua disponibilidade de tempo e horário, no período de 4 de maio a 30 de junho de 2017, 
inteiramente a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-EFAP).

Para mais informações, consultem o Regulamento e, em caso de dúvidas, entrem em contato com a equipe 
do curso pelo canal “Fale Conosco”.

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

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

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


