
Curso Específico de Formação

aos Ingressantes

nas Classes Docentes do 

Quadro do Magistério

Etapa 1 – Fundamentos Básicos



• Artigo 2º da Lei Complementar 1.207, de 5-7-

2013, institui o Curso Específico de Formação 

para o ingressante em cargos do Quadro do 

Magistério, como parte integrante do período 

de estágio probatório. 

Resolução SE Nº 20/2015

DOE 06/04/2015



• De acordo com o item XI “Do curso de 

formação específica”, parágrafo 4: “O candidato 

que escolher vaga sendo nomeado e em 

exercício no cargo deverá, obrigatoriamente, 

realizar curso Específico de Formação”

Instruções Especiais nº 02/2013



• Refletir sobre o perfil previsto para os 

educadores em suas diferentes funções na SEE-

SP;

• Divulgar os Programas da pasta da SEE-SP;

• Apresentar a estrutura e a organização da SEE-

SP, bem como a articulação entre as instâncias 

que a compõem;

Objetivos da Etapa 1



• Orientar o cursista sobre as diversas disciplinas 

e quanto à aplicação do Currículo da SEE-SP, a 

suas concepções, seus conteúdos e suas 

metodologias de aprendizagem;

• Complementar a formação dos professores 

ingressantes no que diz respeito à gestão e às 

práticas pedagógicas;

Objetivos da Etapa 1



• Possibilitar a vivência de situações pedagógicas, 

considerando-se as peculiaridades, quer sejam 

regionais ou locais, por meio da reflexão sobre 

a gestão da escola, da aula, das situações de 

aprendizagem e das metodologias propostas 

nos materiais de trabalho disponibilizados pela 

SEE-SP.

Objetivos da Etapa 1



Professores aprovados no Concurso Público para 

Provimento de Cargo de Professor Educação Básica II –

SQC – II – QM, de 2013, homologado conforme 

publicação no DOE de 31/01/2014, e que foram 

nomeados em DOE de 16/12/2016, após convocação da 

3ª chamada, em posse e em exercício até 28/02/2017 . 

Conforme base da Coordenadoria Geral de Recursos 

Humanos (CGRH).

Público-alvo



Cronograma

ETAPA 1

Fundamentos Básicos

5ª Edição

CARGA HORÁRIA

PERÍODO
PRESENCIAL A DISTÂNCIA

Encontro Presencial (EP) 4 h – de 18/03/2017 a 01/07/2017

Módulo 1 – 23 h de 27/03/2017 a 12/04/2017

Período de Atualização* Módulo 1 de 13/04/2017 a 23/04/2017

Módulo 2 – 23 h de 13/04/2017 a 02/05/2017

Período de Atualização* Módulo 2 de 03/05/2017 a 10/05/2017

Módulo 3 – 23 h de 03/05/2017 a 21/05/2017

Período de Atualização* Módulo 3 de 22/05/2017 a 29/05/2017

Período de Atualização* Módulos 1, 2 e 3 de 30/05/2017 a 08/06/2017

Módulo 4 – 23 h de 22/05/2017 a 08/06/2017

Período de Atualização* Módulo 4 de 09/06/2017 a 18/06/2017

Módulo 5 – 24 h de 09/06/2017 a 26/06/2017

Período de Atualização* Módulo 5 de 27/06/2017 a 02/07/2017

Período de Atualização* Módulos 4 e 5 de 03/07/2017 a 11/07/2017

TOTAL
4 Horas 116 Horas

de março a julho
120 Horas

* O Período de Atualização inicia-se a partir das 10 horas



• Atividades presenciais: um encontro presencial (EP), 

com duração de 4 horas, a ser organizado e realizado 

pela DE fora do horário de trabalho dos professores;

• Atividades a distância: serão 116 horas de atividades 

a distância, na modalidade autoinstrucional (sem 

tutoria, interação ou mediação), a serem realizadas 

no AVA-EFAP.

Atividades



• No total serão 17 atividades avaliativas consistirão 

em:

• a. 15 blocos de questões objetivas, com 

autocorreção pelo AVA-EFAP;

• b. 2 registros de presença no EP (entrada e saída). 

Atividades



• Para obter o atestado de conclusão na Etapa 1 –

Fundamentos Básicos, o cursista deverá:

• a. realizar, no mínimo, 75% do total das 

atividades avaliativas propostas; 

• b. ter média de aproveitamento com conceito 

Satisfatório, no total de atividades avaliativas 

propostas.

Critérios para Aprovação



A frequência será contabilizada com base no envio das

atividades avaliativas propostas no AVA-EFAP e não pela

quantidade de horas registradas no ambiente, visto que

o sistema não contabiliza o tempo das atividades

realizadas fora dele, sendo obrigatória a frequência

mínima de 75%.

Para ser aprovado o cursista deverá realizar, no

mínimo, 13 atividades, num total de 17 atividades.

Critérios para Aprovação



• Para obter o atestado de conclusão na Etapa 1 –

Fundamentos Básicos, o cursista deverá:

• a. realizar, no mínimo, 75% do total das 

atividades avaliativas propostas; 

• b. ter média de aproveitamento com conceito 

Satisfatório, no total de atividades avaliativas 

propostas.

Atestado



Obrigado!


