
nº 8 – 08/10/2020

Prezados(as) Dirigentes e Supervisores(as) de Ensino,

Consideramos a solicitação de muitos supervisores de ensino facilitadores que atuam na formação ou 
no Encontro Presencial (substituída pela Atividade de Aplicação Online) dos cursistas do Curso Especí-
fico de Formação aos Ingressantes Diretores de Escola – 1ª Edição/2019 e 1ª Edição/2020. Por isso, 
encaminhamos abaixo um breve panorama dos prazos dos próximos módulos das duas edições vigen-
tes neste momento com um grupo menor de cursistas, uma vez que a maioria dos que tomaram posse 
e estão em exercício estavam enturmados na 1ª edição/2018.

Cronograma de atividades dos Cursos para  
Ingressantes Diretores de Escola – 1ª Edição 

Curso Específico de Formação aos Ingressantes  
Diretores de Escola − 1ª edição/2019 e 1ª edição 

2020

Carga horária
Período de realização

Presencial A  
distância

Módulo:  Papel Social  da 
Escola no século XXI

AVA-EFAPE − 25h de 10/08 a 12/10/2020

EP 8h −
de 12 a 22/09/2020 

Postagem da Atividade de 
Aplicação Online: até 31/10

Período de Atualização do Módulo: de 13 a 31/10/2020

Módulo: Análise do 
contexto: conhecer para 

intervir e transformar

AVA-EFAPE − 25h de 13/10 a 13/12/2020

EP 8h − de 29/10 a 12/11/2020

Período de Atualização do Módulo: de 14 a 26/12/2020

Módulo: Planejamento                   
e  Organização Escolar

AVA-EFAPE − 25h de 14/12/2020 a 15/02/2021

EP 8h − de 05 a 21/12/2020

Período de Atualização do Módulo: de 16 a 20/02/2021

Módulo: Acompanhamento 
e Monitoramento do Ensino 

e da Aprendizagem

AVA-EFAPE − 25h de 19/01 a 22/3/2021

EP 8h de 09 a 26/02/2021

Período de Atualização do Módulo: de 23 a 29/3/2021

Ambas as edições têm mais módulos. Caso necessitarem, verifiquem o Regulamento. Aos poucos va-
mos atualizando, conforme os ajustes necessários para atender ao novo cenário.

Para mais informações, consultem o hotsite do curso no site da EFAPE e, depois, leiam na íntegra o 
Regulamento de cada edição. A leitura deste será de fundamental relevância, pois cada edição pode 
atender a uma necessidade e contexto diferente. 

Contamos com compreensão e colaboração de vocês!

Atenciosamente,

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

Atenção! Não se esqueçam de realizar o apontamento de frequência  corretamente no AVA-EFAPE, 
que deverá seguir obrigatoriamente as notas nos valores de 0, 50 ou 100.

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8804
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