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Prezados Diretores de Escola,  
 

Solicitamos divulgação do Curso de Formação em Gestão Democrática: 

Grêmio Estudantil – 1ª Edição/2019. 
No período de 25 de abril a 02 de maio de 2019 estarão abertas as 

inscrições para o curso. Esse curso tem como propósito refletir e debater 
sobre a gestão participativa e democrática com a equipe gestora, 

funcionários e os professores, e também estimular o espírito de liderança, 
responsabilidade e sentimento de pertencimento dos alunos.  

O curso acontecerá no período de 10 de maio a 10 de julho de 2019, 
inteiramente a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP 

(AVA-EFAP).  
Essa edição será ofertada 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), conforme a base da Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos (CGRH) do mês de março de 2019. 

 

 Não poderão realizar o curso:  
• Os profissionais aprovados nas edições anteriores do curso ofertadas em 

2017;  
• 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.  
 

Acesse a página www.escoladeformacao.sp.gov.br/gremioestudantil, leia 
as orientações e clique no link “Formulário de Inscrição”, no menu lateral. 

Utilize no campo USUÁRIO o seu CPF e, no campo SENHA, informe 
novamente o seu CPF ou a senha pessoal já utilizada nas ferramentas da 

Rede do Saber/EFAPE.  
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo canal “Fale Conosco”. 

 

 

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


 
Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 

 
 

 De acordo  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
 

 
 

 


