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Prezado(a) servidor(a) da SEDUC,

Estão abertas a partir de hoje, 3 de agosto de 2020, as inscrições para o curso Tecnologias na Prática – 
1ª edição/2020.

Esse curso propõe uma reflexão, com foco na prática, sobre a utilização de recursos tecnológicos para 
apoiar os educadores na superação dos desafios em relação ao retorno das aulas (remoto e 
presencial), subsidiá-los na organização e no planejamento das aulas frente a essa realidade (novo 
normal).

Para isso, o referido curso aborda diferentes práticas pedagógicas apoiadas ao uso de tecnologias, 
am-pliando o repertório de possibilidades metodológicas para o educador poder utilizar vários 
recursos no decorrer de suas aulas. Dessa forma, serão levadas em consideração as mais diversas 
realidades, independentemente de serem relacionadas às turmas ou a cada estudante.

A quem se destina 
O curso Tecnologias na Prática é direcionado aos servidores do Quadro do Magistério (QM): Professo-
res PEBI e PEBII, Professor Coordenador (PC), Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Supervisor de 
Ensino, Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP), Diretor do Núcleo Pedagógico e demais 
servidores afastados ou designados nos órgãos centrais, sendo titulares de cargo ou ocupantes de fun-
ção-atividade, desde que estiverem com o cadastro ativo na SED (Secretaria Escolar Digital), conforme 
a base da CGRH do mês de julho de 2020.

Inscrições 
A adesão a este curso deverá ser feita entre 3 e 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”, “Inscri-
ções 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 certifica-
ção, dispostas no item “Termo de Aceite”.

Pronto! Você estará inscrito e já poderá iniciar os seus estudos.

Faça já a sua inscrição e, qualquer dúvida, “Fale conosco”!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”
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