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Circular nº 172/2020 – ESE  

                                                                             Osasco, 14 de julho de 2020. 

Srs.(as) Gestores (as), 

Srs.(as) Supervisores (as) de Ensino, 

 

 

Assunto: Prorrogação do Prazo da Atividade de aplicação online – Encontro Presencial 

Diretor Ingressante – Módulo “Gestão Administrativa: Financeiro, transporte e alimentação 

escolar”. 

 

 

     Considerando o contido no Boletim EFAPE 65, que trata das atividades relativas 

aos Encontros Presenciais (EP) do Curso Específico de Formação aos Ingressantes 

Diretores de Escola – 1ª Edição/2018, 1ª Edição/2019 e 1ª Edição/2020, que serão 

realizadas por meio da Atividade de Aplicação Online, referente ao módulo “Gestão 

Administrativa: financeiro, transporte e alimentação escolar”, informamos que o prazo para 

postagem da atividade foi prorrogado para o dia 09 de agosto 2020. 

Neste módulo, os cursistas devem elaborar e iniciar a implementação de um Plano 

de Formação da Comunidade Escolar sobre a APM, abordando as principais necessidades 

formativas da comunidade escolar, detectadas por eles, ao longo do processo de estudos do 

módulo.  

Orientamos que deverá ser postado UM ÚNICO ARQUIVO e este deverá conter as 

DUAS atividades de preferência em Word ou PDF, dessa forma:  

 1. Planejamento e Aplicação da formação dos membros da APM; 

 2. Relatório da formação e evidências.  

Reiteramos que mesmo que o plano não possa ser completamente implementado, 

em decorrência de tempo e do período necessário para a realização total de uma formação, 

contudo, é importante ser iniciado com algum segmento da APM, viabilizando a validação, 

pertinência e calibragem da formação junto aos membros participantes.  

Para realizar a postagem da “Atividade de Aplicação Online” no AVA-EFAPE, os 

cursistas deverão postar e salvar a atividade até fechar o prazo do módulo no dia 9 agosto 

2020.  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – SP – CEP 06030-060 

        Telefone: (11) 2284-8101         email: deosc@educacao.sp.gov.br 

 

Abaixo, segue o passo a passo para postar a atividade: 

  1. Cliquem em “Adicionar Tarefa”;  

2. Selecionem o arquivo no computador de vocês e anexe-o; 3. Por último, cliquem 

em “Salvar”. 

Agradecemos a todos pela participação e colocamo-nos à disposição para demais 

esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente, 

 

Supervisora Léia Soares Perrone 

Supervisora Maria de Fátima Francisco 

Comissão do Curso de Diretor Ingressante 

                                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo,  

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

  


