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Novo período de inscrições!
Caro(a) profissional da Educação,
Você quer compreender o que são políticas públicas educacionais? Conhecer as fontes de financiamento da
educação e o papel social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
Como já é do conhecimento de alguns, o programa FORMAÇÃO PELA ESCOLA oferece todo ano cursos na
modalidade a distância, com o objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros
envolvidos com execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social dos programas
e ações educacionais financiados pelo FNDE.
O próximo período de oferta de cursos será entre setembro e outubro de 2017. Os interessados devem
encontrar o tutor mais próximo para fazer uma pré-inscrição!
Quem poderá participar dos cursos?
Conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
Conselho Municipal de Educação, técnicos municipais e estaduais que atuem na execução de programas do
FNDE, prefeitos, secretários de Educação, diretores e vice-diretores de escola (redes municipal e estadual),
PC (redes municipal e estadual), PMEC (rede estadual), supervisores de ensino (redes municipal e estadual),
secretários de escola (redes municipal e estadual), AOE e GOE (rede estadual).
Atenção: Neste momento, as ações do programa Formação pela Escola não serão ofertadas para professores
que atuam apenas na sala de aula.
A certificação dos cursos será emitida a todos os cursistas pela FNDE. Aos servidores estaduais, haverá certificação
emitida também pela EFAP, válida para evolução funcional para todos os quadros da Secretaria, desde que
forem contemplados no público-alvo.
Como encontrar o tutor e obter mais informações?
1. Acesse o site da EFAP: www.escoladeformacao.sp.gov.br;
2. Na barra superior, clique em “Curso e Programas” e, então, em “Inscrições abertas” para encontrar o
programa Formação pela Escola;
3. Na página do projeto, para encontrar o tutor mais perto de sua cidade, clique, no menu lateral, em “Localize
o tutor mais próximo de você”.
Participar do programa Formação pela Escola é integrar uma rede de cidadãos que têm importante papel
na gestão, no monitoramento e no controle social dos recursos públicos destinados à Educação. O resultado
esperado é a elevação do desempenho dos programas e das ações do FNDE, contribuindo diretamente para
a melhoria da qualidade do ensino.
Participe!
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

