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Caro(a) profissional da Educação,

Você quer compreender o que são políticas públicas educacionais? Conhecer as fontes de financiamento 
da Educação e o papel social do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)?

O programa Formação pela Escola oferece, durante todo o ano, cursos na modalidade a distância, com 
o objetivo de contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e dos parceiros envolvidos com 
execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social das ações educacionais e 
dos programas e financiados pelo FNDE.

Conheça a seguir os cursos oferecidos pelo Programa Formação pela Escola:

•	 Competências Básicas

•	 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

•	 Programa Nacional de Alimentação Escolar 

•	 Programas de Transporte do Escolar 

•	 Programas do Livro

•	 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb)

•	 Controle Social para Conselheiros

•	 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

•	 Censo Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso

Quem poderá participar dos cursos?
Todos os funcionários dos quadros do QM, QSE e QAE poderão participar. O atendimento também po-
derá ser estendido aos demais interessados da comunidade escolar e da sociedade civil. Divulgue as 
ações do Programa Formação pela Escola em sua comunidade escolar!

A certificação dos cursos será emitida a todos os cursistas pela FNDE. Aos servidores estaduais, ha-
verá certificação emitida também pela EFAPE, válida para evolução funcional para todos os quadros 
da Secretaria.

O próximo período de oferta de cursos será entre setembro e outubro de 2019. 
No site da EFAPE, será possível encontrar tutores para atenderem você totalmente a distância. 
Os(as) interessados(as) deverão encontrar o tutor mais próximo para uma pré-inscrição!  
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Como encontrar o tutor e obter mais informações?
1. Acesse o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br;

2. Na barra superior, clique em “Ações de Formação” e, então, em “Inscrições abertas” para encontrar o 
programa Formação pela Escola; 

3. Na página do projeto, para encontrar o tutor mais perto de sua cidade, clique, no menu lateral, em 
“Lista de Tutores” ou “Localize o tutor mais próximo de você”.

Participar do programa Formação pela Escola é integrar uma rede de cidadãos que têm importante 
papel na gestão, no monitoramento e no controle social dos recursos públicos destinados à Educação. 
Assim, contribuirão diretamente para a melhoria da qualidade do ensino.

Participe!

Atenciosamente,

 Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”
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 Retificação: a informação no item 2 - o canal “Curso e Programas” foi substituído por “Ações de Formação”


