
COMUNICADO

Prezado(a), 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) tem a honra que apresentar o Canal de  
Formação Continuada, destinado a todos os professores, gestores e colaboradores desta secretaria. 

A formação continuada dos profissionais da Educação é contemplada em vários documentos importantes e atu-
ais, como no decreto nº 64.187, de 17 de abril de 2019, que trata da reorganização da Secretaria da Educação, no 
Planejamento Estratégico da SEDUCSP, válido de 2019 a 2022. Mais recentemente, o decreto nº 64.982/2020 ins-
tituiu o Programa Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), que também apresenta, como um de seus 
objetivos, a “realização de cursos de formação e aperfeiçoamento dos professores e profissionais da Educação”.  

Diante disso, o Canal de Formação Continuada configura-se como mais uma iniciativa que trabalhará com ações 
formativas, voltando os recursos dessa importante conquista – o Centro de Mídias – à formação dos profissionais 
do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE) da Rede 
Estadual de Ensino. 

Esse Canal diferencia-se de outros já existentes, como é o caso do Canal de Formação de Professores, Canal 
Gestão e Canal Treinamento, na medida em que poderá atender de forma diferenciada, abrangente e com 
intenso dinamismo, todas as ações de formação continuada, nas seguintes dimensões:

•	 Montagem de grades flexíveis quanto ao tempo de duração dos programas e seus formatos, a fim de aten-
der às diversas modelagens de ações de formação continuada podem ter, com possibilidade de conjugar 
a programação com outros recursos formativos já conhecidos da rede como, por exemplo, o AVA EFAPE 
possibilitando, por meio do ensino híbrido, a possibilidade de cumprimento de carga horária e certificação; 

•	 Configurar-se como espaço que não concorra com a programação dos outros canais e esteja disponível para 
acolher de forma customizada a comunicação e a formação dos profissionais da rede pública, nos tempos 
próprios em que as demandas exijam;

•	 Exibir séries de vídeos cuja curadoria esteja ancorada na qualidade da abordagem do aspecto de formação 
que contempla, além de estar em sintonia com uma necessidade emergente aos profissionais da Rede Pú-
blica Estadual;

•	 Fundamentar pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos para o QM e de forma contextualizada 
nas ações próprias e cotidianas dos profissionais do QAE e do QSE.

Toda concepção e estrutura proposta para o Canal de Formação Continuada estará a serviço das Coordena-
dorias da SEDUCSP com o objetivo de atender às necessidades específicas das atribuições dos servidores, 
assim como dedicar-se a um atendimento constante no processo de formação continuada e aperfeiçoamento 
desses profissionais. Esse movimento tem como horizonte permanente a busca pela melhoria da qualidade 
da aprendizagem dos alunos da Rede Púbica do Estado de São Paulo. 

Como acessar? 
•	 Baixe o APP do Centro de Mídias na loja de aplicativos do seu celular; 
•	 Informe o número do seu RG e, em “Insira a sua Senha”, informe a senha já utilizada para acessar a Secreta-

ria Escolar Digital (SED);
•	 Por fim, no menu, localize “Formação Continuada”.

Qualquer dúvida, entre em contato por meio do canal Fale Conosco.

Atenciosamente, 

Centro de Mídias/SEDUC-SP

Atenção! As formações deste canal não serão obrigatórias.

23/06/2020

 Canal Formação Continuada

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8913

