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Prezados Diretores de Escola,  
 

Solicitamos divulgação do Curso de Formação Básica dos 

componentes curriculares: Eletiva, Projeto de Vida e Tecnologia -1ª 
Edição/2019. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), por meio 
da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

do Estado de São Paulo (EFAPE) abre as inscrições para os cursos de 
formação inicial sobre os novos componentes, que passarão a compor a 

matriz curricular a partir de 2020 (Eletiva, Projeto de Vida e Tecnologia). 
Para saber mais sobre o Programa e os três componentes 

curriculares, acessem o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br e, 
no canal “Programas Especiais”, cliquem em INOVA EDUCAÇÃO. 

 
Quem poderá se inscrever: 

Todos os servidores da SEDUC do Quadro do Magistério – QM, conforme a 
base da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) de mês 

de maio de 2019. 

O profissional poderá se inscrever em todos os cursos de seu 
interesse. 

 
Realização: 

O curso acontecerá no período de 16 de julho a 30 de agosto de 2019, 
inteiramente a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE. 

 
Como se inscrever: 

Acessem o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal 
“Ações de Formação”, cliquem em “Inscrições Abertas”. 

 
IMPORTANTE: 

O período de inscrição é de 12/06/2019 a 24/06/2019.  
Não há limites de vagas. 

 

 

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


ATENÇÃO:  
-A aprovação no curso será pré-requisito para participação no processo de 

atribuição ao componente curricular. É possível participar de mais de um 

curso. 
-A certificação dos profissionais inscritos na formação será mediante 

aprovação nas avaliações realizadas nos módulos distribuídos na carga 
horária total (30 horas). 

-O certificado terá validade para evolução funcional pela via não acadêmica 
dos servidores, conforme legislação vigente. 

  
 

Atenciosamente, 
Supervisão de Ensino e Núcleo Pedagógico 

 
 

 De acordo  
 

 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 

 
 

 
 


