
P á g i n a  | 1 

 

  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Marli Aparecida Rosa 

Dirigente Regional de Ensino em Exercício 
 
 
 

CIRCULAR Nº 02 de 13/01/2021  

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE JANEIRO 

DE 2021 

Senhores Diretores, seguem Comunicados Externo Conjunto 
Subsecretaria/COPED com orientações complementares à Recuperação Intensiva 
de Janeiro 2021, a partir de questionamentos da rede.  
CLIQUE AQUI para acessar Comunicado 328 – Orientações Complementares sobre 
Recuperação Intensiva de Janeiro de 2021 
CLIQUE AQUI para acessar Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/COPED - 
2021 nº 01 
 
CADFORMAÇÃO - POSTAGEM ATPC DE RECUPERAÇÃO – JANEIRO/21 – 
INFORMATIVO Nº 11  

Informamos que o Cadastro de Ações de Formação está aberto para as 
postagens das ATPC de recuperação de janeiro/21. 

O relatório final da ATPC deve ser concluído, preferencialmente, até 15 
dias após a execução da ação. 

Para mais informações sobre o Cadastro de Ações de Formação, acessem 
a página www.escoladeformacao.sp.gov.br e cliquem em “Central de Serviços”. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO DE EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL – 1ª EDIÇÃO/2021 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo (EFAPE), em parceria com a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), oferece o curso de extensão Desenvolvimento Profissional em 
Avaliação Educacional como uma ação integrante do Programa de Recuperação e 
Aprofundamento da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP). 
O que é o curso? 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/1_comunicado-328-orientaes-complementares-sobre-recuperao-intensiva-de-janei-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/2_comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-coped-2021--n-1.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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As avaliações educacionais são importantes instrumentos para a tomada de 
decisões de gestores e professores na construção de diagnósticos baseados em 
evidências. Sendo assim, o referido curso de extensão tem como principal objetivo 
capacitar os profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino de São Paulo 
para a apropriação e o uso adequado dos resultados das avaliações como 
instrumento pedagógico. 

Diante do exposto, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 
(CAEd) oferecerá itinerários formativos sobre avaliação educacional na Plataforma 
de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo na modalidade a distância. Serão 
três módulos de 30 horas cada, com aulas que explorarão diversos recursos de 
mídia, ampliando, assim, os estímulos pedagógicos e contribuindo para a aquisição 
do conhecimento. 
Temáticas a serem abordadas: 
Módulo 1: O currículo e as avaliações formativas, a interpretação dos resultados e 
o desenvolvimento de sequência digital de atividades; 
Módulo 2: Os objetivos de aprendizagem e o uso dos instrumentos de avaliação; 
Módulo 3: A gestão do currículo nas escolas e a colaboração entre professores. 
Para quem é o curso? 

Este curso tem um total de 96 mil vagas disponíveis, e poderão participar 
todos os professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e professores de 
Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental dos Anos Finais e do 
Ensino Médio, além de técnicos e gestores da Rede Estadual de Ensino de São 
Paulo. 
Inscrições e realização do curso: 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de fevereiro de 2021 por 
meio do formulário disponível na Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa 
de São Paulo. Para isso, bastará fazer o login na Plataforma e clicar na seção 
Desenvolvimento Profissional. O período de realização do curso será de 2 de 
fevereiro de 2021 a 30 de novembro de 2021. 

Após a conclusão dos módulos, os profissionais terão acesso à certificação 
oferecida pela UFJF e pelo CAEd. O certificado será reconhecido pela SEDUC-SP 
para fins de formação em exercício. Portanto, faça a sua inscrição e aproveite a 
oportunidade para aprimorar sua prática, atrelando a tecnologia ao currículo e ao 
acompanhamento pedagógico. Convém salientar que desenvolvimento 
profissional oferecido está articulado às demais ferramentas disponíveis na 
Plataforma, e tem como foco a melhoria do ensino e da aprendizagem. 
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