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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado:   252 /2020 

Data:    08/06/2020 

Assunto: Inscrições no Curso: Da Educação Integral ao Ensino Integral – 1ª 

Edição/2020  
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  Caros(as) servidores(as), 

  Estão abertas as inscrições para o curso Da Educação Integral ao Ensino Integral – 1ª Edição/2020. 

Se vocês acham que os modelos pedagógico e de gestão utilizados nas escolas do 

Programa Ensino Integral (PEI) são exclusivos para essas escolas, convidamos vocês a 

conhecerem este curso! 

 
 

 

Da Educação Integral ao Ensino 

Integral – 1ª Edição/2020 



 

 Quem poderá participar? 

Todos os servidores dos três quadros da SEDUC: Quadro do Magistério – QM, Quadro de Apoio 

Escolar – QAE e Quadro da Secretaria da Educação – QSE, independentemente de atuarem ou 

não em uma escola PEI, e desde que estiverem com registro ativo na Secretaria Escolar Digital 

(SED). 

 Como realizar a inscrição 

O(A) servidor(a) interessado(a) deverá acessar o site da EFAPE 

www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal “Inscrições abertas”, localizar este 

curso. Utilizar nos campos “Usuário” e “Senha” o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos 

ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. 
 

 

     Realização do curso no AVA-EFAPE 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

EFAPE (AVA-EFAPE), no período de 19 de junho de 2020 a 3 de agosto de 2020. 

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento e no site da EFAPE. 

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da Educação 

por meio do site www.escoladeformacao.sp.gov.br, no canal “Fale Conosco”. 

Aproveitem essa oportunidade e se inscrevam! 

Atenciosamente, 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” 

 
        Atenciosamente,  

 
NPE DER CAPIVARI 

De acordo 
EDVILSON CARDOSO RAFAETA 

         Dirigente Regional  

Importante! 

O curso Da Educação Integral ao Ensino Integral é voltado para todos os servidores da 

SEDUC, pois traz questões pertinentes à Educação Integral como também uma série de 

metodologias inovadoras, já consolidadas pelo PEI, que têm como propósito ampliar as 

oportunidades de 

 

As inscrições permanecerão disponíveis até o dia 14 de junho de 2020, ou até o preenchimento 

das vagas disponibilizadas para essa edição, o que acontecer primeiro. 

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


 

 

 

 

 


