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Assunto: Curso online sobre Educação Ambiental
Prezada Equipe Gestora,
Estão abertas as inscrições para o Curso Formação online de professores para a construção da
consciência e da cultura em Educação Ambiental.
Quem poderá se inscrever? Os(as) professores(as) com o cargo de PEB II, que estiverem
ministrando aulas no Ensino Fundamental II – Anos Finais (do 6o ao 9o ano).
Como realizar a inscrição? Siga os seguintes passos:
• Acesse o novo site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br;
• No menu superior, clique em CURSOS E FORMAÇÕES;
• Em seguida, escolha a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos filtros de “Cursos”, selecione
“On-line” e “Inscrições Abertas”;
• Clique no “card” do curso e você será direcionado(a) para a página com informações sobre a
ação. Leia atentamente todas as informações e o Regulamento. Após ciência de todas as
orientações, clique em “Inscrições SEDUC”.
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Serão ofertadas 200 (duzentas) vagas, a serem preenchidas por ordem de inscrição. Após o
preenchimento total destas, os excedentes farão parte de uma lista de espera, a ser administrada
pelos responsáveis da ação.
Cronograma de Inscrições e realização do curso: As inscrições serão encerradas no dia 2 de
maio de 2021.
As atividades terão início no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da Universidade Estadual
Paulista (UNESP) no dia 4 de maio de 2021 com término previsto em 7 de julho de 2021. O
endereço de acesso ao AVA será divulgado posteriormente aos cursistas inscritos.
Em caso de dúvidas pode entrar em contato como o PCNP de Geografia Carlos Roberto Greguer
pelo telefone: (19) 999807113.
Atenciosamente,

Responsável:

Carlos Roberto Greguer – PCNP de
Geografia
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata –
PCNP responsável pelo NPE
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