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Oferta da 2ª Edição/2017 do curso Introdução ao Modelo Pedagógico e ao 
Modelo de Gestão

Olá!

Temos uma boa notícia para você! A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 
(EFAP), apresenta o curso “Introdução ao Modelo Pedagógico e ao Modelo de Gestão – 2ª Edição/2017”.

O curso tem por objetivos oferecer formação continuada aos profissionais das escolas do Programa Ensino 
Integral (PEI), em seus princípios, premissas e valores, e favorecer a compreensão dos princípios básicos 
dos modelos Pedagógico e de Gestão do Programa Ensino Integral.

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

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

Se você ainda não fez esse curso, é um profissional em exercício na SEE-SP, conforme a base da CGRH de 
agosto/2017, em escola de Ensino Fundamental (EF) Anos Finais e/ou Ensino Médio (EM), que integra o 
Programa Ensino Integral (PEI), ou é supervisor de ensino ou PCNP das DE que contam com escolas do PEI, 
você pode participar! 

Ah! Se você corresponde ao público acima e participou de edição anterior desse curso, mas não obteve 
conceito “Satisfatório”, você poderá se inscrever novamente!

Quer saber mais?

Navegue pelo hotsite, leia o Regulamento, assista ao vídeo “Conheça o Curso” e fique por dentro dos critérios 
de inscrição, participação e certificação! Se restar alguma dúvida, entre em contato com a equipe do curso 
pelo canal “Fale Conosco”.

Esperamos pela sua participação!

Atenciosamente,

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

Vamos às informações!

Inscrições: De 20 a 26 de setembro de 2017, ou até o preenchimento das 500 vagas ofertadas, o que 
acontecer primeiro!
Abertura das inscrições: A partir das 10 horas do dia 20/09/2017.
Período de realização do curso: De 4 de outubro a 4 de dezembro de 2017.
Carga Horária: 60 horas.
Modalidade: Inteiramente a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP).
Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/ensinointegral


