
Prezados(as) cursistas,

Os cursos da ação Inova Educação (“Projeto de Vida”, “Eletivas” e “Tecnologia”) tiveram início em 16 de 
julho de 2019, quando foi liberado o acesso ao Módulo 1, comum aos três cursos. A data de início dos 
demais módulos foi atualizada, conforme quadro abaixo:

Módulos Início Término Carga Horária
Módulo 1 16/07/2019

30/08/2019

8 horas
Módulo 2 19/07/2019

22 horas
Módulo 3 22/07/2019
Módulo 4 Previsão 24/07/2019 
Módulo 5* Previsão 25/07/2019
Atividade avaliativa Previsão 29/07/2019 -

Módulo 5* - disponível apenas para o curso “Projeto de Vida”. Os cursos “Eletivas” e “Tecnologia” 
possuem quatro módulos de conteúdo.

Vale lembrar que os três cursos são autoinstrucionais, inteiramente a distância, e devem ser realizados 
por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), até 30 de agosto de 2019.

Atenção: Não há tempo determinado para a conclusão de cada curso. Cada cursista poderá se organizar para 
realizar as atividades de acordo com a sua disponibilidade, contanto que as finalize até o dia 30/08/2019.
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nº 4 – 22/07/2019

Atenção! A atividade avaliativa dos cursos – Questões Objetivas – está prevista para ser disponi-
bilizada em 29/07/2019 e deverá ser realizada após a finalização de todos os módulos!



Como acessar o AVA-EFAPE?
1. Acessem o site da EFAPE (www.escoladeformacao.sp.gov.br) e cliquem no canal “AÇÕES DE FOR-

MAÇÃO – EM ANDAMENTO”. Acessem a página do curso, cliquem em “Acesse o curso” e, por fim, em 
“AVA-EFAPE”;

2. Caso prefiram, acessem diretamente a URL do AVA-EFAPE: http://avaefap.escoladeformacao.sp.gov.br;

3. Utilizem no campo “USUÁRIO” o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen); e no campo “SENHA”, 
o seu CPF ou senha cadastrada anteriormente em outros cursos que já realizaram no AVA-EFAPE;

4. No menu superior, cliquem em “Meus Cursos”, e no link correspondente ao curso em que estão inscritos(as).

As equipes de atendimento permanecem disponíveis pelo canal “Fale Conosco” específico na página de 
cada curso, no site da EFAPE.

Fiquem atentos(as) e programem-se!

Aproveitamos para agradecer pela compreensão e desejamos um bom curso a todos(as)!

Atenciosamente,

 Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”
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Atenção! Por haver muitos acessos simultâneos, o AVA-EFAPE pode apresentar lentidão ou telas 
de erros. Informamos que todos os relatos têm sido informados às equipes técnicas responsá-
veis, que estão tomando as providências necessárias diariamente, de forma a não prejudicar o 
andamento dos cursos.


