
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE ITAPEVI

Av. Presidente Vargas nº 974 Fone: 4143-8325/4143-8324

Itapevi, 02 de julho de 2019.

Circular nº 166/2019
Assunto: I Seminário EFAPE: Aprendizagens

Senhores Diretores,

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza”
apresenta o I Seminário EFAPE: Aprendizagens.

O evento tem como propósito oferecer atividades ligadas aos assuntos de maior interesse manifestados pelos
servidores da Educação e que contribuam para ampliar o seu repertório profissional e pessoal.

A programação do Seminário é voltada a todos os quadros da SEDUC, Secretarias Municipais de Educação e
público voltado à Educação, sendo composta por oficinas presenciais, feira de troca de livros, mesas-redondas,
compartilhamento de práticas, palestras com transmissão para os ambientes das diretorias de ensino e visitas
monitoradas a espaços culturais da Cidade de São Paulo.

As diferentes temáticas que estarão presentes nesse encontro se enquadram em três pilares principais:

- Aumentar a eficiência operacional, facilitando o dia a dia administrativo;
- Profissionalizar a gestão e valorizar as pessoas;
- Apresentar novas metodologias conectadas às competências do século XXI.

Ainda dá tempo de garantir lugar em palestras, oficinas e algumas das visitas mediadas.

Não deixe de participar!
As inscrições ficarão abertas até um dia antes da atividade acontecer.

Indique no link abaixo quais atividades você tem interesse em participar e se irá acompanhá-la na EFAPE, nos
ambientes das Diretorias Ensino ou nos espaços culturais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Interessados nas visitas monitoradas poderão utilizar transporte com saída da estação República;
Para profissionais em férias, não haverá pagamento de diária e de transporte;
Para o QM a certificação (evolução funcional pela via não acadêmica) é necessário participar de pelo menos

30 horas de atividades. Para servidores do QAE e QSE a certificação será emitida com a participação de no mínimo 12
horas de atividades.

ATENÇÃO: algumas atividades como oficinas e visitas só estão disponíveis para participação na modalidade
presencial.
Acesse os detalhes da programação na página
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8923
Ao final do formulário clique em ENVIAR, para confirmar a sua participação.

Solicitamos que seja dada ciência por escrito a todos da equipe escolar.

Atenciosamente
___________________________________

Keise Cristina Portela dos Santos
Dirigente Regional de Ensino de Itapevi


