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Senhores (as) Diretores (as), 
 

Informamos que as inscrições para o curso “M@tmídias: Objetos de 
aprendizagem multimídia para o ensino de Matemática – 3ª série do 

Ensino Médio – 2018” estão abertas na modalidade a distância, por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP). 

Para realizá-las, acesse www.escoladeformacao.sp.gov.br; e no canal 
“Inscrições abertas”, encontre o curso. 

Público-alvo: Os seguintes profissionais em exercício na SEE-SP, 
conforme a base da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 

(CGRH) de agosto de 2018:  
a. Professores de Educação Básica I com aulas atribuídas em 

Matemática;  
b. Professores de Educação Básica II de Matemática, incluindo os 

afastados junto às Diretorias de Ensino (DE) e aos Órgãos Centrais e 

os designados como Professores Coordenadores e Vice-Diretores das 
Unidades Escolares (UE). 

Não poderão realizar o curso: 
a. Os participantes aprovados em edições anteriores do curso 

M@tmídias 3: Objetos de aprendizagem multimídia para o ensino de 
Matemática;  

b. Os profissionais reprovados em ações realizadas anteriormente e já 
homologadas e disponibilizadas na ferramenta “Histórico de 

Participações” (HP), com o período de ônus vigente aos reprovados por 
frequência e/ou por aproveitamento, conforme disposto em 

Regulamento da ação. 
Inscrições: As inscrições deverão ser realizadas no período de 18 a 

30 de setembro de 2018. 
Serão ofertadas 2.000 vagas para esta edição, a serem assim 

preenchidas por adesão e por ordem de inscrição.  

Carga horária: 60 horas, distribuídas em quatro módulos de 15 horas.  
As atividades deverão ser realizadas no período de 9 de outubro 

a 10 de dezembro de 2018. 
Atenção: Não é preciso ter realizado o curso M@tmídias: Objetos de 

aprendizagem multimídia para o ensino de Matemática – 1ª série do 
Ensino Médio e/ou 2ª série do Ensino Médio para realizar esta edição. 

Os cursos da ação são independentes e não são pré-requisitos um para 
o outro. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/


 

 
Atenciosamente, 

Patricia Casagrande e Sueli Araujo  
PCNPs de Matemática 

 
 

De Acordo,  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 


