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Circular nº 338/2019 – NPE  

Osasco, 10 de setembro 2019 

 

Senhores (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as). 

 

Assunto: 2ª edição/2019 dos cursos Inova Educação 

 

 A Sra. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais e conforme 

Boletim EFAPE nº 13 de 10/09/2019, solicita ampla divulgação junto aos senhores (as) 

professores (as) que estão abertas as inscrições para a 2ª edição/2019 dos cursos Inova Educação, 

que passarão a compor a matriz curricular do Estado de São Paulo a partir de 2020: 

 

• Formação básica: Eletivas – 2ª edição/2019; 

• Formação básica: Projeto de Vida – 2ª edição/2019 

• Formação básica: Tecnologia – 2ª edição/2019. 

 

Os cursos serão realizados concomitantemente no período de 23 de setembro a 22 de outubro 

de 2019, inteiramente à distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-

EFAPE). Poderão se inscrever todos os servidores (as) da SEDUC do QM (Quadro do 

magistério) e diretores (as) de Núcleo Pedagógico, conforme a base da CGRH, desde que não 

tenham realizado um dos cursos e tenham sido aprovados (as) em edições realizadas em 2019. O 

(a) profissional poderá se inscrever em todos os cursos de seu interesse, desde que não tenha sido 

aprovado (a) em edição anterior do mesmo curso.  

 

Os cursos contarão para evolução funcional dos (das) participantes, conforme legislação 

vigente. Para realizar a inscrição, acessar o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br , no 

canal Ações de Formação,  clique em “Inscrições Abertas”  e selecione o curso de seu 

interesse. As inscrições ficarão abertas até o dia 16 de setembro de 2019. Não há limite de vagas. 

 

Sem mais, agradece a cooperação de todos. 

 

Maristela Manfio Bonametti  

RG: 16.277.864-8  

Dirigente Regional de Ensino 

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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