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Divulgação de curso  
EaD – Eficiência Energética

Prezados(as) servidores(as) da SEDUC,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo(SEDUC), por meio da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) 
em parceria com o Instituto Crescer, convida a todos para participar gratuitamente do Curso EaD – 
Eficiência Energética.

O Educação com Energia é um projeto educacional realizado pelas distribuidoras Coelba e Elektro, por 
intermédio do Programa de Eficiência Energética e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL).Visa apoiar os coordenadores pedagógicos e os professores na implantação da unidade temáti-
ca Matéria e Energia, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para alunos de Ciências do 8º ano do 
ensino Fundamental Anos Finais, de escolas estaduais, municipais e particulares. A área de abrangência 
será das distribuidoras nos estados da Bahia e de São Paulo.

O Projeto abordará o tema de Eficiência Energética propondo ações para o combate ao desperdício 
de energia elétrica por meio de atividades contextualizadas e apoiadas por equipe pedagógica. Ao fi-
nal da jornada pedagógica, professores e alunos das escolas serão convidados a participar do Prêmio 
Educação com Energia, que reconhecerá as propostas de trabalhos escolares e soluções mais criativas 
e inovadoras na área de eficiência energética. Para alcançar este objetivo, serão realizadas formações 
contínuas com coordenadores pedagógicos e professores das escolas selecionadas e parcerias com as 
Secretarias de Educação municipais e estaduais da Bahia e São Paulo.

Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2020. Para 
isso, os interessados poderão acessar o site www.educacaocomenergia.com.br.

Poderão se inscrever os profissionais da Educação a seguir relacionados: Coordenadores Pedagógicos esco-
lares, Professores Coordenadores (PC), Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP) e professores.

O foco principal são professores de Ciências e Geografia do Ensino Fundamental Anos Finais (EFAF), 
mais especificamente do 8º ano. Estes professores poderão participar de todas as ações do projeto 
Educação com Energia.  De toda forma, o curso será aberto a todos os professores de outras disciplinas 
e séries do EFAF; porém, estes poderão participar apenas do curso.

Prêmio Educação Com Energia
Os cursistas que forem professores de Ciências e Geografia do Ensino Fundamental Anos Finais, de-
senvolverem um projeto escolar sobre Eficiência Energética e cumprirem todas as etapas poderão se 
candidatar ao Prêmio Educação com energia, no valor de R$ 3.200,00 em equipamentos eletrônicos.

Para mais informações, acesse www.educacaocomenergia.com.br.

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

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


