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ASSUNTO:  DIVULGAÇÃO – Curso - M@tmídias: Objetos de 

aprendizagem multimídia para o ensino de Matemática – 1ª 

série do Ensino Médio, ofertado pela EFAP. 

 

Senhores Professore (as) de matemática, 

Divulgamos o curso M@tmídias: Objetos de aprendizagem multimídia 

para o ensino de Matemática – 1ª série do Ensino Médio, ofertado pela 
EFAP. 

Objetivo: 

Oferecer formação continuada discutindo metodologias para uso de 

objetos de aprendizagem em mídias diversas, contextualizadas ao 

Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo – Caderno do 
Professor e do Aluno da 1ª série do Ensino Médio. 

Criar condições para o professor utilizar diferentes estratégias a fim de 

aprimorar as aulas de Matemática 

A quem se destina: 
PEB I, com aulas atribuídas em Matemática; 

PEB II de Matemática. 

 
Inscrições: de 26 de abril a 7 de maio de 2018. 

Modalidade: A distância, em formato de estudos autônomos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

 
Período de realização do curso: de 15 de maio a 6 de julho de 2018 

Carga horária: 60 horas divididas em 4 módulos: 

 

Módulo 1 – Números e Sequências 
Módulo 2 – Funções 

Módulo 3 – Função Exponencial e Logarítmica  

Módulo 4 – Geometria Plana 

 

Certificação: 

a. Realizar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das 

atividades propostas. 

b. Ter média de aproveitamento com conceito “satisfatório”, no total de 
atividades avaliativas. 

Os certificados serão emitidos pela EFAP, após o término do curso e respectiva 

homologação em DOE. 
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Lembramos que em breve todas as atualizações da EFAP chegarão no e-mail 
institucional de cada servidor. No próprio site da EFAP tem as instruções para 

acessar o e-mail do Office.  

    

    
      
 

 
Modalidade: 

A distância, em formato de estudos autônomos no Ambiente Virtual de Aprendi 

  

 

Atenciosamente, 

Katiuscia Paula Leonel – PCNP Tecnologia 
 

 

  De acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

  
 


