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Circular nº 22/2020 – NPE 

Osasco, 30 de janeiro de 2020.  

Srs.(as) Gestores(as) de Escola,  

Srs.(as) Supervisores de Ensino,  

 

Assunto: Formação INOVA Edição Especial Inscrição por Indicação 

 

Em continuidade às informações do e-mail enviado na sexta-feira, 24 de 

janeiro de 2020 para as Diretorias de Ensino, e replicado as unidades escolares, cujo 

assunto era "ATRIBUIÇÃO DE AULAS - cursos INOVA 2020", seguem orientações 

atualizadas visando atender à demanda do Programa INOVA Educação. 

A EFAPE ofertará uma Edição Especial somente para os professores que 

tiveram aulas atribuídas nos componentes curriculares "Eletivas", “Projeto de Vida" e 

“Tecnologia e Inovação", e que não realizaram ou não foram aprovados na Formação 

Básica e/ou na Aprofundada desses componentes.  

Caberá ao diretor da escola ou a um responsável por ele indicado realizara 

indicação dos professores que tiveram aulas atribuídas em um ou mais desses 

componentes. 

 

Foi encaminhado às unidades escolares um boletim com as informações de acesso aos 

formulários de indicação e as orientações para a realização das inscrições. 

 

Para indicação dos professores, o diretor da escola deverá considerar as seguintes 

situações: 

 

• Indicação para FORMAÇÃO BÁSICA: 1ª EDIÇÃO/2020 (ESPECIAL)  

- Professores com aulas atribuídas e que não realizaram as 1°, 2° ou 3° 

edições/2019 da Formação Básica do respectivo componente curricular;  

- Professores com aulas atribuídas que não foram aprovados nas 1, 2' ou 3° 

edições/2019 da Formação Básica do respectivo componente curricular.  

• Indicação para FORMAÇÃO APROFUNDADA: 1° EDIÇÃO/2020 

(ESPECIAL) 

- Professores com aulas atribuídas que foram aprovados nas 1º, 2° ou 3° 

edições/2019 da Formação Básica e automaticamente inscritos em uma das duas edições 

de 2019 da Formação Aprofundada, mas que não foram aprovados. 
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 REALIZAÇÃO DA INDICAÇÃO: a partir de 29 de janeiro de 

2020; 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO ESPECIAL 

DOS CURSOS DA FORMAÇÃO BÁSICA E APROFUNDADA: de 30 de 

janeiro a 18 de março de 2020.  

 

ATENÇÃO: 

 O cursista, dede que aprovado nesta edição especial da 

Formação Básica, será automaticamente inscrito no curso de Formação 

Aprofundada; 

 Os professores indicados pelo diretor terão acesso ao 

conteúdo(s) curso(s) no dia seguinte à realização da indicação.  

 

 

ACESSO AOS FORMULÁRIOS DE INDICAÇÃO 

 

Para FORMAÇÃO BÁSICA, acessar os seguintes links: 

 

- Formação Básica: Projeto de Vida -1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fbprojvida1ed20 

 

- Formação Básica: Eletivas - 1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fbeletivas1ed20 

 

- Formação Básica: Tecnologia - 1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fbtecnolog1ed20 

 

Para FORMAÇÃO APROFUNDADA, acessar os seguintes links: 

 

- Formação Aprofundada - Projeto de Vida - 1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fapjvida1ed20 

 

- Formação Aprofundada - Eletivas - 1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/faeletiv1ed20 

 

- Formação Aprofundada - Tecnologia e Inovação - 1° Edição/2020 (Especial) 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fatecnin1ed20 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA INDICAÇÃO 
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http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fbeletivas1ed20
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http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/fapjvida1ed20
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1. Identificação da escola utilizando nos campos "Login" e "Senha" o 

código da escola com seis dígitos no formato: ESC-123456; 

2. Identificação do responsável pela indicação utilizando nos campos 

"Login" e "Senha" o CPF sem ponto e hífen, com 11 dígitos; 

3. Seguir os passos indicados em tela para pesquisa, indicação e 

confirmação de inscrição de cada professor,  

4. Realizar o mesmo processo de indicação para cada professor a ser 

inscrito e para cada curso que deverá realizar. 

 

IMPORTANTE 

 

 Caso o responsável pela indicação for público-alvo dessa ação, 

poderá se inscrever e ao mesmo tempo realizar a indicação dos demais 

professores; 

  A base disponível na indicação será a da CGRH de dezembro de 

2019. Então, caso o professor indicado não esteja incluído nessa base, o 

responsável poderá realizar sua inclusão no formulário e prosseguir com a 

indicação. 

 

Atenção: Em breve, serão ofertadas, por adesão, novas edições para a Formação 

Básica e Aprofundada para atender os demais professores interessados nessa 

ação. Esta edição especial visa atender os professores que tiveram aulas 

atribuídas, mas que ainda não contam com a aprovação necessária para lecionar 

estes componentes curriculares. 

 

Em caso de dúvidas, as equipes de atendimento permanecem 

disponíveis pelo canal "Fale Conosco", no site da EFAPE.  

 

Atenciosamente,   

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De acordo, 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 


