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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 269/2021 

Data:  29/04/2021   

Assunto: Programa Inova Educação – Formação Básica – 1ª 

Edição/2021 – Inscrições em andamento! 
 

 

Caro(a) servidor(a), 

 
Você já realizou a sua inscrição no(s) curso(s) da Formação Básica – 1ª Edição/2021? 

 

É importante ressaltar que as atividades no AVA-EFAPE serão liberadas de acordo com a data 

em que a sua inscrição for realizada, conforme o cronograma a seguir: 

 

 

Se ainda não, estamos passando para lembrá-lo(la) que as inscrições ficarão abertas até o dia 26 de 

maio de 2021! Não perca essa oportunidade e não deixe para a última hora! 
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Inscrição realizada até: Início do curso no AVA-
EFAPE: 

Término do curso no AVA-EFAPE: 

12/05/2021 18/05/2021 
30/06/2021 

26/05/2021 1º/06/2021 

 
Para realizar a inscrição, acesse o site do Programa Inova Educação 
https://inova.educacao.sp.gov. br/formacao-edicoes-2021/ e, na aba “Formação Básica”, 
selecione o formulário de inscrição de acordo com o seu perfil: SEDUC ou MUNICÍPIOS. 

 

 

Dicas importantes para você! 
• Para realizar as próximas edições da Formação Aprofundada, previstas para o segundo 

semestre des- te ano, você deverá obrigatoriamente ser aprovado(a) nos cursos da Formação 

Básica; 

• Aprovados(as) em edições anteriores da Formação Básica não poderão realizar a inscrição 

nas pre- sentes edições, uma vez que o conteúdo que está sendo ofertado é o mesmo; 

• Seu cadastro precisará estar ativo na Secretaria Escolar Digital (SED). Se for preciso 

regularizar qualquer informação na SED, você deverá entrar em contato com a sua unidade 

escolar. 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para auxiliar você. Abra uma ocorrência no Portal de 

Aten- dimento da Secretaria da Educação, por meio do site da EFAPE 

https://efape.educacao.sp.gov.br/, e “Fale Conosco”. 

Aguardamos pela sua inscrição! 
 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 
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