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Aventuras Currículo+ − 1ª Edição/2017: Divulgação dos cursos!
Professor(a), você já conhece o Aventuras Currículo+? Não perca essa oportunidade!
Os cursos Aventuras Currículo+ estão disponíveis para todos os professores de Matemática ou de Língua
Portuguesa, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Têm, ainda, como objetivo geral oferecer subsídios aos docentes para desenvolverem o projeto de recuperação intensiva da aprendizagem, em
que habilidades estruturantes destas disciplinas são trabalhadas de forma lúdica e interativa, utilizando-se,
entre outros, dos recursos disponíveis na plataforma Currículo+.
Os dois cursos são totalmente a distância, com carga horária de 40 horas e no formato de estudos autônomos.
Todos os profissionais (com aulas atribuídas em Língua Portuguesa ou em Matemática do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio), cadastrados na Secretaria Escolar Digital (SED), com turmas associadas ao seu cadastro, já estão previamente cadastrados no AVA-Moodle. Utilizamos, a princípio, a base de
dados SED referente ao mês de junho de 2017, com atualizações mensais programadas até setembro de 2017.
Todas as atividades do curso poderão ser realizadas até 25 de outubro de 2017.
Importante: Os professores que participaram das edições anteriores, e ainda não obtiveram os certificados,
terão essa nova oportunidade.
Os professores que já obtiveram os certificados na edição anterior, poderão navegar livremente pelos
conteúdos e implementar o projeto com suas turmas atuais.
Para mais informações, acesse o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/curriculomais, leia o Regulamento
do curso de seu interesse, de acordo com sua atuação e, depois, entre no AVA-Moodle, conforme segue:
• Acesse http://aventuras.educacao.sp.gov.br;
• Clique no campo “Acessar”, localizado no canto direito da página do AVA-Moodle;
• Na tela de acesso, informe o seu CPF (com 11 caracteres, sem pontos e sem hífen) nos campos “Identificação
de Usuário” e “Senha”;
• Clique em “Acessar” e aceite as condições descritas no Regulamento.
Qualquer dúvida, não deixe de nos contatar pelo “Fale Conosco”.
Vamos juntos para mais essa Aventura?
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

