GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 260/2021
Data: 29/04/2021
Assunto: CONVITE - LIVE - Currículo em Ação.
Prezados,

As ações para o novo Currículo em Ação do Estado de São Paulo estão chegando!
Para ficar por dentro de todas as informações para este importante momento, convidamos você
para a live de lançamento a ser realizada conforme informações abaixo:
Público-alvo: Profissionais da Educação das Redes Estadual e Municipal
Data: 3 de maio de 2021
Horário: das 16h às 17h
Onde? Nos Canais Desenvolvimento Profissional 1 (App CMSP e YouTube CMSP) e
Secretários Municipais (app do CMSP)
Em continuidade às ações de apoio à implementação do Currículo, a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizará formações do Currículo em Ação, programa que tem

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

como objetivo desenvolver as competências e as habilidades necessárias para a implementação
do Currículo, destinado aos profissionais da Educação das Redes Estadual e Municipais de ensino,
visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do Estado de São Paulo.

Formações
Nivelamento: em que serão trabalhados os fundamentos do Currículo;
Formação Básica: O Currículo em Ação em cada etapa, área e componente – ações para
promoverem o desenvolvimento pedagógico da escola;
Aprofundamento: O Currículo em Ação em cada etapa, área e itinerário – ações para promoverem
o desenvolvimento pedagógico da escola.

Essas formações ocorrerão a distância, em três modalidades:
• Ações via CMSP: serão síncronas e desenvolvidas via Centro de Mídias para apresentação e
discussão de temas comuns à implementação do Currículo em Ação e ao Novo Ensino Médio;
• Cursos AVA Mediados: estes contarão com um profissional para acompanhar os cursistas
promovidos no AVA-EFAPE na discussão de aspectos relativos à implementação do Currículo em
Ação do Novo Ensino Médio, além da exploração mais aprofundada nestes, com foco na formação
dos formadores das Diretorias de Ensino e ao púbico análogo dos municípios.
• Cursos Ava Autoinstrucionais: serão autoinstrucionais, realizados de maneira autônoma pelo
cursista e promovidos no AVA-EFAPE para discussão de aspectos relativos à implementação do
Currículo em Ação e ao Novo Ensino Médio, além da exploração mais aprofundada nestes, com
foco na formação dos profissionais que atuam diretamente nas escolas.

Ações via Centro de Mídias
Vale lembrar que o cronograma das próximas semanas será disponibilizado oportunamente. Para
o início do ciclo de Nivelamento, teremos as seguintes ações via CMSP:
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Cursos
Os cursos da fase Nivelamento têm como objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento das
competências e das habilidades fundamentais para os profissionais das Redes Estadual de Ensino
e respectivas Municipais do Estado de São Paulo para a implementação do Currículo em Ação.

Cursos Mediados

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
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Cursos Autoinstrucionais

A participação de todos e muito importante.

Responsável:

Larissa Polastre Bortolucci
PCNP de Ciências e Biologia.
De acordo:

Késia L. Stefanini
PCNP responsável pelo NPE.
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