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Orientações sobre os Encontros Presenciais do Curso Específico de Formação aos 
Ingressantes – PEB I e do Curso Específico de Formação aos Ingressantes – PEB II!

Prezados(as) formadores(as), 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), ofertará novas edições 
do Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas Classes Docentes do Quadro do Magistério. 

Contaremos novamente com o apoio dos formadores locais de cada Diretoria de Ensino (DE), conforme as 
edições anteriores. 

Lembramos que vocês, formadores locais das DE, são os responsáveis por:

•	 Organizar	as	datas	e	períodos	de	realização	dos	Encontros	Presenciais	(EP)	dentro	dos	prazos	estipulados	
em cronograma;

•	 Enturmar	os	participantes;	

•	 Comunicar aos professores ingressantes a(s) data(s), os horário(s) e os local(is) de realização dos EP na DE; 

•	 Realizar os EP;

•	 Coletar as assinaturas dos cursistas presentes nos EP;

•	 Realizar, dentro dos prazos estabelecidos, o apontamento de presença e ausência dos cursistas de sua DE 
na ferramenta “Enturmador”;

•	 Solicitar	retificações	no	apontamento	de	frequência,	se	houver	necessidade,	após	a	finalização	do	período	
de apontamento.

Verifiquem	as	edições	ofertadas	no	segundo	semestre	de	2017	na	tabela	abaixo:

Etapa/Edição Quantidade 
de EP

Carga 
Horária (EP) Regras de Participação

PEB I 
Etapa	2	–	Ensino	em	Foco 
1ª	Edição

2	EP

4 horas cada 
(um EP por 
semestre);

Total: 8 horas

•	 Cursistas	 aprovados	 na	 Etapa	 1	 –	 Fundamentos	
Básicos	–	1ª	Edição;

•	 O	EP1	já	foi	finalizado	e	não poderá ser oferecido 
novamente;

•	 O	EP	2	poderá	ser	realizado	de	1º/08	a	28/11/2017.

PEB I 
Etapa	1	–	Fundamentos	
Básicos 
3ª	Edição

1	EP 4 horas

•	 Cursistas	 reprovados	 na	 Etapa	 1	 –	 Fundamentos	
Básicos	–	2ª	Edição,	mesmo	que	tenham	participado	
parcial ou integralmente do EP;

•	 Professores	nomeados,	em	posse	e	em	exercício	na	
SEE-SP,	que	não	tenham	sido	atendidos	na	Etapa	1	–	
Fundamentos	Básicos	–	1ª	e	2ª	edições,	e	que	seus	
nomes	estejam	na	base	da	CGRH	de	junho	de	2017;

•	 O	EP	poderá	ser	realizado	de	1º/08	a	28/11/2017.
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PEB I 
Etapa	2	–	Ensino	em	Foco 
2ª	Edição

2	EP

4 horas cada 
(um EP por 
semestre); 

Total: 8 horas

•	 Aprovados	na	Etapa	1	–	Fundamentos	Básicos	–	2ª	
Edição;

•	 Reprovados	na	 Etapa	1	 –	 Fundamentos	Básicos	 –	
1ª	 Edição	 e	 também	 na	 Etapa	 1	 –	 Fundamentos	
Básicos	 –	 2ª	 Edição	 realizarão	 as	 duas	 etapas	
concomitantemente;

•	 Reprovados	 na	 Etapa	 2	 –	 Ensino	 em	 Foco	 –	 1ª	
Edição.

•	 O	EP	1	poderá	ser	realizado	de	1º/08	a	28/11/2017;

•	 O	EP	2	poderá	ser	realizado	de	14/03	a	02/07/2018.

PEB II 
Etapa	1	–	Fundamentos	
Básicos 
6ª	Edição

1	EP 4 horas

•	 Nomeados,	 em	 posse	 e	 em	 exercício,	 que	 não	
tenham	sido	atendidos	na	Etapa	1	–	Fundamentos	
Básicos	–	5ª	Edição,	e	que	seus	nomes	estejam	na	
base	da	Coordenadoria	Geral	de	Recursos	Humanos	
(CGRH)	de	junho	de	2017;

•	 Reprovados	na	Etapa	1	–	Fundamentos	Básicos	–	5ª	
Edição,	mesmo	que	tenham	participado	parcial	ou	
integralmente do Encontro Presencial (EP);

•	 O	EP	poderá	ser	realizado	de	1º/08	a	28/11/2017.

PEB II 
Etapa	2	–	Ensino	em	Foco 
3ª	Edição

2	EP

4 horas cada 
(um EP por 
semestre); 

Total: 8 horas

•	 Aprovados	 na	 Etapa	 1	 –	 Fundamentos	 Básicos	 –	
4ª	Edição,	 com	data	final	de	estágio	probatório	a	
partir	de	12	de	julho	de	2018;

•	 Aprovados	na	Etapa	1	–	Fundamentos	Básicos	–	5ª	
Edição;

•	 O	EP	1	poderá	ser	realizado	de	1º/08	a	28/11/2017;

•	 O	EP	2	poderá	ser	realizado	de	14/03	a	02/07/2018.
 
Atenção:	Os	 ingressantes	deverão	 realizar	os	EP	deste	semestre	na	DE	de	exercício,	 segundo	a	base	da	
CGRH	de	junho	de	2017,	sem	possibilidade	de	troca	de	DE	na	realização	dessa	atividade.

Ferramentas do Formador

Para	auxiliá-los(las)	nessas	atividades,	serão	disponibilizadas	em	1º de agosto de 2017 estas três ferramentas: 
“Enturmador”,	“Registro	de	Presença”	e	“Consulta	de	Participação”.

Poderão	participar	dos	EP	os	cursistas	com	disponibilidade	para	enturmação	na	Ferramenta	Enturmador.	Se	
o professor esteve presente em EP de edição anterior à etapa em que está inscrito, estará dispensado da 
atividade,	conforme	indicação	na	própria	ferramenta.	

Professores	que	não	estão	inscritos	e,	por	isso,	não	constam	na	ferramenta,	NÃO	PODERÃO	participar	dos	
EP das etapas vigentes e deverão, portanto, aguardar novas edições.
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Alertamos que é fundamental realizar a enturmação dos cursistas antes da realização do EP em sua DE! 
Somente	após	a	enturmação,	os	cursistas	poderão	consultar	as	informações	sobre	o	encontro	(data,	local	e	
horário	de	realização)	na	ferramenta	“Consulta	de	Participação”,	disponibilizada	no	hotsite de cada um dos 
cursos de formação aos ingressantes.

Atenção: Caso houver necessidade, os EP poderão ser remarcados para atender os cursistas que não pude-
rem	comparecer	nas	datas	estipuladas	inicialmente	pela	DE.	Porém,	atendendo	ao	disposto	em	cronograma	
no Regulamento, nenhum EP poderá ser realizado após as datas informadas. 

Não se esqueçam de ler o Regulamento de cada uma das ações!

Importante:	 O	 endereço	 do	 AVA-EFAP	 foi	 alterado.	 Assim,	 para	 acessar	 o	 Suporte	 Pedagógi-
co, vocês deverão entrar no site do curso www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantes ou  
www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantespebi e, no canal “Início”, clicar em “Acesse o AVA-EFAP”.

Em caso de dúvidas, acessem a página “Fale Conosco”, disponível em cada hotsite do curso. Nela, estão lis-
tadas as dúvidas mais frequentes referente aos cursos. Caso não encontrem resposta, abram um chamado.

Contamos com a colaboração de todos!

Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo

“Paulo Renato Costa Souza”
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