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Senhores (as) Professores Coordenadores (as) e Professores 

de Língua Portuguesa e Matemática (as) (EFAF, EM, PEI),  

 

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?  

O curso de extensão Desenvolvimento Profissional em Avaliação 

Educacional tem como principal objetivo formar os profissionais da 

Educação da rede estadual de São Paulo para a apropriação e o uso 

adequado dos resultados das avaliações como instrumento 

pedagógico.  

O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF) 

oferecerá itinerários formativos sobre avaliação educacional na 

Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo na 

modalidade a distância. O curso está organizado em três módulos, 

de 30 horas cada, distribuídos em aulas quinzenais que utilizam 

diferentes recursos de mídia, para ampliar os estímulos pedagógicos e 

contribuir na aquisição dos conhecimentos, de modo a adequar-se às 

rotinas de trabalho dos cursistas.  

Temáticas 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; As atividades do curso serão assíncronas, ou seja, 

poderão ser realizadas nos dias e horários que o cursista desejar de 

acordo com a sua disponibilidade.  

Para quem é o curso?  

Podem 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, diretores, vice-

diretores e supervisores escolares, PCNP e demais professores 

coordenadores da rede estadual de São Paulo. 

Como realizar as inscrições?  

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 04 de abril de 2021. 

Para isso, por meio do formulário disponível na Plataforma de 

Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo 

(https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/mdl/).  

Para isso, faça o login na Plataforma com o acesso utilizado para 

ingressar na SED. O link para inscrição está na primeira notícia do 

banner de destaque (Figura 1) que leva ao formulário de confirmação 

da inscrição (Figura 2). 

 

As atividades do curso poderão ser realizadas até 10 de dezembro de 

2021.  

Atenção! 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 evolução funcional. 

 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 

https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/mdl/


 
De acordo, 

 

  
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
 

 


