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Prezado(a),

As inscrições para o Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais – Curso 1 – 2ª Edição – 2018 
estarão abertas no período de 13 (a partir das 10h) a 20 de setembro de 2018.

Público-Alvo
Profissionais em exercício na SEE-SP, conforme a base da Coordenadoria de Gestão de Recursos Huma-
nos (CGRH) de agosto de 2018: 

a. Diretores de escola;

b. Diretores dos Núcleos Pedagógicos;

c. PCNP de Matemática;

d. Professor de Educação Básica (PEB) I;

e. PEB II em exercício no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;

f. PEB II de Matemática;

g. Professores Coordenadores (PC) dos Anos Iniciais;

h. Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos (PCNP) do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;

i. Supervisores de ensino;

j. Vice-diretores de escola.

 Não poderão realizar o curso
1. Participantes aprovados nas seguintes edições do Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos 

Iniciais (EMAI): 

a. Ano 2012 (contemplava os Cursos 1 e 2);

b. 2014, 2016 e 2017 (por se tratar do mesmo conteúdo desta presente edição);

c. 2018 (1ª Edição do Curso 1 que estará em andamento até 6 de novembro de 2018)

2. 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.
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        Realização

Como realizar a inscrição
Acesse o site da EFAP www.escoladeformacao.sp.gov.br, clique em “Inscrições Abertas” e localize o 
curso. Depois, utilize no campo USUÁRIO o seu CPF e, no campo SENHA, o seu RG ou senha pessoal já 
utilizada nas ferramentas da Rede do Saber/EFAP.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo canal “Fale Conosco”.

Atenciosamente,

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

As atividades deverão ser realizadas no período de 27 de setembro a 17 de dezembro de 2018, 
totalmente a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-EFAP).
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