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Senhores Diretores de Escola, 
 

Solicitamos ampla divulgação do curso: “Tecnologias na Prática” - ofertado 
pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

do Estado de São Paulo.  
 

Objetivos do curso 

- Propor reflexão, com foco na prática, sobre a utilização de recursos 
tecnológicos, 

- Apoiar os educadores na superação dos desafios em relação ao retorno 
das aulas (remoto e presencial), 

- Subsidiar na organização e no planejamento das aulas frente a essa 
realidade (novo normal).  

 
A quem se destina 

- Professores PEB I e PEB II, 
- Professor Coordenador, 

- Diretor de escola, 
- Vice-diretor de escola, 

- Supervisor de escola, 
- Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico,  

- Diretor do Núcleo Pedagógico e  

- Demais servidores afastados ou designados nos órgãos centrais, sendo 
titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade, desde que estiverem 

com o cadastro ativo na SED (Secretaria Escolar Digital), conforme a base 
da CGRH do mês de julho de 2020.  

 
 

Período de Inscrições  
 De 3 a 10 de agosto de 2020.  

 
Período de Realização  

Este curso deverá ser realizado entre a data de adesão (respeitando-se o 
prazo do item “Inscrições”) e 8 de setembro de 2020.  

 
Modalidade  

A distância por meio do Ambiente virtual de aprendizagem (AVA-EFAPE).  



 
Carga Horária  

Serão 30 horas divididas em três módulos.  

 
Para realizar a sua inscrição: 

 1. Acesse o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br, clique em 
“Ações de formação”, “Inscrições abertas” e localize o curso Tecnologias 

na Prática;  
2. Leia atentamente e na íntegra o Regulamento do curso; 

 3. Ao lado direito, na página do curso, clique em “AVA-EFAPE” e, em 
seguida, utilize o seu CPF (sem pontos ou hífen) nos campos “Usuário” e 

“Senha”;  
4. Por fim, localize o curso Tecnologias na prática, e aceite todas as regras 

de participação e certificação, dispostas no item “Termo de Aceite”.   
 

Segue anexo o Boletim nº 1 – 03/-8/2020 com as informações do curso. 
 

Atenciosamente, 

  Núcleo Pedagógico 
 

 
De acordo, 

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 

 


