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Circular n.º 111/2020– NPE 

Osasco, 01 de abril de 2020. 

Srs. (as) Supervisores (as), 

Srs. (as) Gestores (as), 

Srs. Professores (as), 

Srs. Coordenadores (as), 

Srs. Funcionários (as), 

 

Assunto: Programa Formação pela Escola – Oferta de Cursos Online 

 

O Sr. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais e conforme Boletim 

EFAPE nº 9 de 30/03/2020, solicita ampla divulgação junto a todos (as) funcionários (as) dos 

quadros do QM, QSE e QAE que 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 dos programas financiados pelo FNDE. 

O cursista das ações do Programa Formação pela Escola é acompanhado por um sistema 

de apoio à aprendizagem realizado pelo tutor do Programa Formação pela Escola, que desempenha 

o papel de orientador técnico e pedagógico. A avaliação ocorre de duas formas: autoavaliação e 

avaliação realizada pelo tutor. 

A Certificação será emitida a todos os cursistas pela FNDE. Aos servidores estaduais, 

haverá certificação emitida também pela EFAP válida para evolução funcional para todos os 

Quadros da Secretaria, desde que contemplados no público-alvo. 

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, haverá uma contribuição direta para a melhoria da qualidade do 

ensino. 

 Através do link abaixo o interessado pode realizar a pré-matrícula: 

https://docs.google.com/forms/d/14j6C4iA-gLGpbbqGHE9s3aIC8w9F-6NGp-1Tex-

2CDw/edit?usp=sharing 

Qualquer dúvida entrar em contato com a PCNP e Tutora Maria Ângela Tel: 2284-8158 

E-mails: marang@prof.educacao.sp.gov.br  

Sem mais, agradece a cooperação de todos. 

Atenciosamente, 

William Ruotti  
RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino  
 

Débora Silva Batista Eilliar  

       RG 36.644.529-7  

        Diretora do Núcleo Pedagógico 
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