
Curso Específico de Formação aos Ingressantes – PEB II: Professores com atividades 
pendentes ou insatisfatórias!

Prezado(a) dirigente,

Nosso intuito é colaborar com o acompanhamento dos professores ingressantes de sua Diretoria de Ensino 
(DE). O envio de atividades referentes ao Módulo 4 da Etapa 1 – Fundamentos Básicos – 6ª Edição e da 
Etapa 2 – Ensino em Foco – 3ª Edição do Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas classes do-
centes do Quadro do Magistério – PEB II não foi registrado ou apresentou aproveitamento insatisfatório, 
segundo relatório de 24 de outubro de 2017. Sendo assim, encaminhamos, anexa, a relação com os nomes 
de professores.

Para isso, solicitamos seu auxílio no sentido de divulgar a situação à Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório de sua DE, para que ela possa acionar as Comissões de Avaliação do Estágio Probatório das 
unidades escolares (UE), responsáveis por acompanhar a prática pedagógica dos professores ingressantes.

Atenção! O Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas classes docentes do Quadro do Magistério 
é parte integrante do estágio probatório dos professores ingressantes, sendo obrigatória sua realização, 
segundo item XI das Instruções Especiais nº 02/2013. É importante, portanto, que todos os professores 
ingressantes finalizem as duas etapas do curso dentro desse período. 

Informamos que o Período de Atualização do Módulo 4 tem início hoje, 24 de outubro de 2017, e será 
encerrado no dia 30 de outubro de 2017. Assim, o cursista terá a oportunidade de regularizar as atividades 
pendentes (não enviadas no prazo) e/ou atividades com avaliação insatisfatória.

Conforme indicado no item “Navegação pelos conteúdos do curso”, na pasta “IMPORTANTE”, as páginas de 
conteúdo são liberadas após a visualização da anterior. A leitura será registrada na forma de uma marcação 
verde na barra esquerda ao lado do título. Desta forma, para acessar a atividade avaliativa de cada módulo, 
é necessário percorrer todas as páginas anteriores. A mesma regra aplica-se para a visualização dos módulos 
seguintes, isto é, todas as páginas anteriores deverão ser visualizadas.

Contamos com a sua colaboração!

Atenciosamente,

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

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