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Foco Aprendizagem: Prazo para realização das inscrições!
Prezados(as),
Vocês já realizaram suas inscrições em um dos setes cursos da ação Foco Aprendizagem? Ainda não? Então
não percam tempo! As inscrições estão em andamento e podem ser realizadas até o dia 8 de outubro de
2017 (domingo)!

Informações Importantes!
Cursos: são sete, cada um voltado a um público-alvo, conforme sua área de atuação;
Inscrições: até dia 8 de outubro de 2017;
Período de realização dos cursos: de 17 de outubro a 15 de dezembro de 2017;
Modalidade: a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP);
Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/focoaprendizagem
Estão em dúvida se podem se inscrever ou não? Então prestem atenção:
Se vocês ainda não participaram dos cursos da ação Foco Aprendizagem ofertados anteriormente em
2016 e no primeiro semestre de 2017, e são profissionais em exercício na SEE-SP, conforme a base da
CGRH de agosto/2017 vocês poderão participar exclusivamente do curso referente à prática atual de
vocês na SEE-SP em um dos seguintes cargos ou funções:
• 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 vocês correspondem aos públicos-alvo acima, e participaram de edição anterior do curso referente
à atuação de vocês, mas não obtiveram conceito “Satisfatório”, poderão também se inscrever!
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Como realizar a inscrição?
Acessem o hotsite do curso www.escoladeformacao.sp.gov.br/focoaprendizagem, cliquem no canal
“Inscrições” e selecionem o curso desejado. Em seguida, leiam na íntegra o Regulamento e, no menu
lateral, cliquem no link correspondente ao formulário de inscrição.
Nos campos “Usuário” e “Senha”, utilizem o CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen).
Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a equipe do curso pelo “Fale Conosco”.
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

