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Senhores Diretores 
 

Caros (as) servidores (as), 

Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de Libras para 

Profissionais da Educação – 1ª Edição/2020.  

 

Quem poderá participar?  

a) Os servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEDUC-SP), pertencentes aos seguintes quadros: Quadro do 

Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da 

Secretaria da Educação (QSE);  

b) Os servidores das redes municipais do Estado de São Paulo.  

 

Os servidores, público-alvo do curso, deverão estar com o cadastro 

ativo na SED (Secretaria Escolar Digital) durante o período das 

inscrições.  

 

Como realizar a inscrição?  

O (A) servidor (a) interessado (a) deverá acessar o site da EFAPE 

www.escoladeformacao.sp.gov.br no menu “Ações de Formação”, 

selecionar a opção “Inscrições abertas” e localizar o Curso Básico de 

Libras para Profissionais da Educação.  

Os(As) interessados(as) deverão selecionar o formulário de inscrição 

de acordo com o seu perfil: SEDUC ou MUNICÍPIOS. Em seguida, nos 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/


campos “Usuário” e “Senha” utilizar o seu CPF (com 11 dígitos, sem 

pontos ou hífen) ou senha pessoal utilizada anteriormente.  

As inscrições permanecerão disponíveis até o dia 21 de outubro de 

2020. Para essa edição, as vagas disponibilizadas serão ilimitadas!  

 

Realização do curso  

Com carga horária de 40 horas divididas em atividades a distância no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) e aulas 

síncronas no Centro de Mídias SP (CMSP), o curso será realizado no 

período de 27 de outubro a 15 de dezembro de 2020.  

 

As aulas síncronas serão ministradas em Libras por professor surdo, 

serão expositivas e abordarão os conteúdos práticos do curso, o ensino 

do léxico da Libras, bem como suas aplicações práticas.  

 

Importante: todas as informações detalhadas sobre o curso estão 

disponíveis no Regulamento; portanto, antes de realizar a sua 

inscrição, não deixe de consultá-lo! 

 

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da 

Secretaria da Educação por meio do site 

www.escoladeformacao.sp.gov.br, no canal “Fale Conosco”. 

Aguardamos pela sua inscrição! Atenciosamente, Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São 

Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 

  

 

Atenciosamente, 
 Gediane Xavier Bueno Tenório  

PCNP de Educação Especial 
 

 
De acordo 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/


 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 


