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Foco Aprendizagem: Oferta de novos cursos! 

Que tal participar de um curso voltado à ação Foco Aprendizagem? São sete novos cursos! Além disso, eles têm 
como objetivo oferecer formação integrada e continuada aos professores, aos gestores e aos profissionais em 
exercício nos órgãos centrais e nas diretorias de ensino. Qualquer um deles subsidiará a sua prática profissional 
quanto à avaliação, ao acompanhamento da aprendizagem e às ações de intervenção para a melhoria contínua do 
processo de ensino e de aprendizagem.

Está em dúvida se pode se inscrever ou não? Então preste atenção:

Se você ainda não participou dos cursos da ação Foco Aprendizagem ofertados anteriormente em 2016 e no primeiro 
semestre de 2017, e é um profissional em exercício na SEE-SP, conforme a base da CGRH de agosto/2017, em um dos 
seguintes cargos ou funções, você poderá participar exclusivamente do curso referente à sua prática atual na SEE-SP. 
São eles:

• Dirigente de Ensino;
• Executivo Público;
• Supervisor de Ensino;
• Diretor de Núcleo Pedagógico;
• Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP);
• Diretor de escola;
• Vice-diretor de escola;
• Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio;
• Professor Educação Básica II. 

Ah! Se você corresponde ao público-alvo acima, e participou de edição anterior do curso referente à sua atuação, mas 
não obteve conceito “Satisfatório”, você também poderá se inscrever!

Quer saber mais?

Fique por dentro dos critérios de inscrição, participação e certificação do curso! Navegue pelo hotsite e leia o Regu-
lamento! E, se ficar alguma dúvida, “Fale Conosco”!

Atenciosamente,

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

Vamos ao que interessa?!

Cursos: são sete, cada um voltado a um público-alvo, conforme sua área de atuação;

Inscrições: são por adesão e deverão ser realizadas de 18 a 25 de setembro de 2017, ou 
até o preenchimento das vagas ofertadas a cada curso, o que acontecer primeiro;

Período de realização dos cursos: de 2 de outubro a 29 de novembro de 2017.

Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/focoaprendizagem


