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Circular n.º 016/2020 – NPE 

Osasco, 29 de janeiro de 2020. 

Srs. (as) Gestores (as); 

Prezados (as) Coordenadores (as); 

Prezados (as) Professores (as). 

 

Assunto: Inscrições do Curso Ensino Híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 1ºEdição/2020. 

 

O Núcleo Pedagógico informa que, as inscrições para o curso Inscrições do Curso Ensino 

Híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 1ºEdição/2020 irão até o dia 04/02. Acompanhem a 

seguir os próximos períodos de inscrição e as respectivas datas de liberação de acesso ao curso: 

 
Podem participar do curso, Quadro do Magistério (QM) e os diretores do Núcleo 

Pedagógico (QSE), conforme a base da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) do 

mês de novembro de 2020. 

O curso terá 30 horas e estará organizado em 3 módulos, a saber: 

I. Contextualização e características do programa; 

II. Caixa de ferramentas do Professor Orientador de Estudos (POE) – instrumentos e 

plataformas; 

III. Interação e Ação: A orientação no Ensino Híbrido. 

 

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

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ e, no canal Inscrições abertas, localizar este curso. Utilizem 

nos campos “Usuário” e “Senha” o CPF de vocês (com 11digitos, sem pontos ou hífen), ou senha 

pessoal já utilizada anteriormente. 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

EFAPE (AVA-EFAPE). Verifiquem a data de liberação de acesso ao curso, conforme a data em que 

forem realizadas as inscrições de vocês. 

Aqueles que concluírem o curso entre 19/01/2021 e 12/02/2021 participarão do 2º bloco de 

alocação das aulas do programa. 

Quanto à certificação do curso, esta seguirá os trâmites de homologação após o seu término em 

12/02/21. Assim, o certificado somente estará disponível depois de encerrado esse fluxo. Para cada 

nova etapa de alocação das aulas desses Programas, será enviado um relatório com os dados dos 

cursistas aprovados para a CGRH, confirmando o atendimento ao critério de ter participado e 

concluído o curso com aproveitamento satisfatório para participar do processo de alocação das aulas. 

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento e no site da 

EFAPE. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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Em caso de dúvidas, abram uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da 

Educação por meio do site http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/, no canal Fale Conosco. 

Desde já, agradecemos a colaboração e contamos com a ampla divulgação.  

 

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De Acordo: 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 
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