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Inscrições para os cursos Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI): Curso 
1 e 2 – 2017!

Olá!

Temos uma novidade para você! De 14 a 23 de agosto de 2017, estarão abertas as inscrições para os cursos 
“Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI): Curso 1 e Curso 2 − 2017”. Participe!

Dica importante!

Ao realizar a inscrição no curso, recomendamos que você informe um e-mail pessoal, válido e ativo, preferen-
cialmente o seu e-mail Institucional (se possuí-lo). Não informe o e-mail da escola, de colegas de trabalho 
e/ou familiares. Todos os comunicados e boletins eletrônicos sobre o curso são enviados ao e-mail indicado 
no formulário de inscrição. Consulte sempre o seu e-mail pessoal e mantenha-se informado!

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

O que você precisa saber!

A quem os cursos são destinados?

Informações gerais
Período das inscrições: dia 14 de agosto de 2017, a partir das 10 horas, até dia 23 de agosto;
Período de realização do curso: de 4 de setembro a 6 de novembro de 2017;
Carga horária: 120 horas;
Modalidade: a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP;
Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/matematicaanosiniciais.

EMAI – Curso 1
Número de vagas: 4.000.

EMAI – Curso 2
Número de vagas: 7.018.

• Professores-Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos (PCNP) do Ensino Fundamental (EF) dos Anos 
Iniciais;

• PCNP de Matemática;

• Professores-Coordenadores (PC) do EF dos Anos Iniciais, envolvidos nas ações do Projeto EMAI;

• Professores de Educação Básica (PEB) dos Ciclos de Alfabetização e Intermediário, do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental;

• PEB de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental.

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

Atenção!

Interessados no Curso 1: Não poderão se inscrever os aprovados no EMAI − 2012 do curso, pois esta edição 
já contemplou os cursos 1 e 2.

Interessados no Curso 2: Para se inscrever no curso 2, é preciso ter realizado e ter sido aprovado no curso 1 
ofertado anteriormente em 2014 ou 2016. Se você foi aprovado na edição do EMAI − 2012, você não poderá 
se inscrever, pois essa edição contemplou os Cursos 1 e 2, sendo que o conteúdo das atividades é o mesmo 
ofertado em 2017.

Mais informações sobre as inscrições?

Não deixe de navegar pelo hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/matematicaanosiniciais! Leia com 
atenção o Regulamento e assista ao vídeo “Conheça o Curso”! 

Se tiver alguma dúvida, “Fale Conosco”.

Contamos com a sua participação!

Atenciosamente,

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

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/matematicaanosiniciais

