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Assunto:    CadFormação e Pautas Formativas    
 

  
 

Prezados(as) servidores(as), 

 

O CadFormação é o sistema de registro, gerenciamento e monitoramento de todas as ações 

formativas realizadas no âmbito da SEDUC-SP. A EFAPE realizou recentemente, no dia 14 de 

fevereiro, uma videoconferência com orientações e esclarecimentos para sua utilização, tais como: 

acesso, registro, periodicidade do cadastramento, entre outros. Junto a este Boletim, vocês 

poderão acessar os seguintes documentos com informações relevantes:  

• ANEXO I   -   Informações sobre os registros de ATPC, Orientações Técnicas, Cursos e 

outras ações de formação no CadFormação e principais dúvidas pontuadas durante a 

videoconferência;  

• ANEXO II   -   Trata da organização das ATPC e a disponibilização de pautas.  

 

Site de referência do CadFormação:  

 Informamos que no hotsite do CadFormação serão disponibilizadas as “Dúvidas Frequentes” 

identificadas até o momento, e com atualizações ao longo do processo de cadastramento das 

ações, neste endereço: www.escoladeformacao.sp.gov.br/cadformacao;  

•     Importante acompanhar o site, para o conhecimento das atualizações e novas funcionalidades 

a serem disponibilizadas.  

 

 

https://seesp-my.sharepoint.com/personal/decapnpe_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=021aaec8309734472951610e888d5ee96&authkey=AVUdd_Njvq6kW60aOJ7wcYk&e=3BAcTY
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/decapnpe_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0c8c5084bd8d64d6b9a5b7b5f47b80061&authkey=AWFYl8njQ7lgdWc03QSQ5Qw&e=Qq27GU
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/cadformacao


Pautas Formativas:  

• O Documento orientador da EFAPE/SEDUC-SP: “A ATPC como espaço de formação” 

traz a programação e a estrutura do trabalho com Pautas Formativas a serem desenvolvidas no 

processo de formação em rede. Cliquem no link a seguir, com acesso mediante login e senha:  

 https://tinyurl.com/orientacaopautas;  

• As principais dúvidas presentes no Anexo II serão disponibilizadas futuramente no AVA-

EFAPE, no item “ATPC em REDE – Pautas e Percursos Formativos em Rede”.  

Dúvidas: Poderão ser encaminhadas pelo site:    https://atendimento.educacao.sp.gov.br/         e 

serão respondidas pelo setor responsável. 

 

 

 

 

Selma Alconche de Oliveira 

                                                                                                           PCNP resp. pelo NPE 

https://tinyurl.com/orientacaopautas
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

