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Oferta de nova edição: “MGME – Curso 2 – Formação de Gestores Escolares”
Olá!
Temos uma novidade para você! De 15 a 22 de agosto de 2017, estarão abertas as inscrições para o
“Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 2 – Formação de Gestores Escolares – 1ª edição/2017”. Não
perca essa oportunidade!

O que você precisa saber!
Abertura das inscrições: dia 15 de agosto de 2017, a partir das 10 horas e encerramento no dia 22 de
agosto, às 23h59 horas;
Período de realização do curso: de 1º de setembro a 31 de outubro de 2017;
Carga horária: 60 horas;
Número de vagas: 8.000;
Modalidade: a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP;
Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme.
Dica importante!
Ao realizar a inscrição no curso, recomendamos que você informe um e-mail pessoal, válido e ativo,
preferencialmente o seu e-mail Institucional. 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(a)!

{

• Diretor de escola;

Público-alvo do curso:
(Base da CGRH de julho/2017)

• Vice-diretor de escola;
• Professor Coordenador (PC);
• Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico;
• Diretor de Núcleo Pedagógico.

Atenção:
• Se você já participou e foi aprovado(a) no “Melhor Gestão, Melhor Ensino Curso 1 – Formação de Formadores” realizado em 2013 ou no curso “Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 2 – Formação de Gestores Escolares”, realizado em 2013 e 2014, você não poderá se inscrever novamente, já que o conteúdo
e as atividades propostas são os mesmos!
• Se você participou do “Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 3 – Aprofundamento de Conteúdos e
Metodologias – Gestão – 1ª Edição/2017”, e tiver interesse em se inscrever neste novo curso, você pode
se inscrever, desde que seja público-alvo da ação.
Os cursos da ação Melhor Gestão, Melhor Ensino são independentes; portanto, não são sequenciais!
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Quer saber um pouco mais?
Então navegue pelo hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/mgme, 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”

