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Senhores (as) diretores,

O Dirigente de Ensino informa que estão abertas as inscrições para o curso
Introdução à Mediação Escolar e Comunitária – 2ª Edição/2018.
O formulário de inscrição permanecerá disponível até o dia 14 de outubro de
2018, domingo.
Objetivos
Sugerir a ampliação de conhecimentos em temas e técnicas relacionados à
mediação de conflitos, propondo apoio aos cursistas no desenvolvimento de
diagnósticos e projetos pedagógicos, sempre respeitando a diversidade e o
pluralismo de ideias da comunidade escolar, com foco em escolas mais
democráticas, pacíficas e seguras.
A quem se destina
A todos os servidores da SEE-SP em exercício em quaisquer categorias, cargos
ou funções dos três quadros da SEE-SP: Quadro do Magistério (QM), Quadro
de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE), em
exercício na SEE-SP, incluindo os readaptados na ativa, conforme a base da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) do mês de agosto de
2018.
Como se inscrever?
Acesse o site da EFAP www.escoladeformacao.sp.gov.br clique em “Inscrições
Abertas” e localize o curso “Introdução à Mediação Escolar e Comunitária – 2ª

Edição/2018”. 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.
Não poderão realizar o curso
•
Os participantes aprovados no curso “Introdução à Mediação Escolar e
Comunitária – 1ª Edição/2018”
•
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.
Realização
O curso acontecerá de 23 de outubro a 21 de dezembro de 2018 e deverá ser
realizado inteiramente à distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da
EFAP (AVA-EFAP).
Em caso de dúvidas entre em contato pelo canal “Fale Conosco”, disponível no
site da EFAP.

Atenciosamente,
Supervisor Luiz C. Marconi
PCNP João Gambaro.

De acordo

Fábio Augusto Negreiros
Dirigente Regional de Ensino

