
Rede: nº 189 /21 

Data: 16/04/2021 

Assunto: CURSO ESPECÍFICO DE FORMAÇÃO AOS INGRESSANTES DIRETORES DE 

ESCOLA REPROVADOS NA 1ª EDIÇÃO/2018” 

 

Prezado Diretor Ingressante, 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) apresenta o Curso Específico de Formação aos 

Ingressantes Diretores de Escola – 1ª Edição/2021. Este será parte integrante do estágio probatório, e tem como 

objetivo potencializar a ação dos diretores de escola da Rede Pública Estadual Paulista. 

Este curso será destinado aos ingressantes diretores de escola aprovados no Concurso Público para provimento do 

cargo de Diretor de Escola – SQC – II – QM de 2017, em efetivo exercício, na SEDUC-SP, que foram reprovados neste 

mesmo curso, na 1ª Edição/2018, conforme a base da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos (CGRH) de março 

de 2021. 

Não haverá mais exclusões, e o cursista dará continuidade aos estudos, mesmo estando afastado para exercício em 

outro cargo e/ou outra função na SEDUC-SP. 

Como e quando será realizado? 

 

Período de realização: de 14 de abril a 30 de junho de 2021. 

Importante! Todos os módulos estarão abertos nesse período para você poder realizar as atividades apenas dos 
módulos não contemplados em edição anterior. 

 

O curso será autoinstrucional, com carga horária total de 360 horas, assim distribuídas: 

a. Atividades de Aplicação On-line substituídas pelos Encontros Presenciais devido ao contexto de pandemia: 

serão 88 horas de atividades de aplicação on-line divididas em onze módulos, a serem realizadas no AVA-

EFAPE com a orientação e apoio dos supervisores de ensino da regional onde o diretor ingressante está 

alocado; 

b. .Atividades a distância: serão 272 horas de atividades a distância, na modalidade autoinstrucional (sem 

tutoria, interação ou mediação), a serem realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-

EFAPE). 

Para acessar o AVA-EFAPE 

1. Acesse o site da EFAPE: efape.educacao.sp.gov.br; 

2. Em seguida, na parte superior do site, clique em “CURSOS E FORMAÇÕES” e abaixo, em “Tipos de Ações de 

Formação”, nos filtros dentro de “Cursos”, selecione a opção “Semipresencial ou híbrido”. Depois, localize o “Curso 

Específico de Formação aos Ingressantes Diretores de Escola – 1ª Edição/2021”; 

3. Outra opção, se preferir, será entrar diretamente no AVA-EFAPE: https://avaefape2.educacao.sp.gov.br. 

Importante: ao digitar o endereço do novo site, não utilize “www” no início do endereço. 

 

 

https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/


 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 

• Cada módulo do curso contará com atividades avaliativas compostas por questões objetivas relacionadas aos seus 

conteúdos desenvolvidos e validadas pelo próprio sistema; 

• Será necessário visualizar todas as páginas de conteúdo de cada módulo para respondê-las. 

E, no caso dos módulos realizados anteriormente, será necessário passar por suas telas de 

conteúdo para abrir o módulo seguinte; 

• O envio destas atividades será contabilizado como frequência em cada módulo do curso; 

• Você terá até três tentativas para realizar cada atividade avaliativa dentro do período indicado no cronograma; 

• Após as tentativas disponibilizadas, será considerada a maior nota, a ser representada pelos conceitos 

Insatisfatório (entre 0% e 49%) e Satisfatório (entre 50% e 100%); 

• As atividades avaliativas não poderão ser realizadas após os prazos estipulados no cronograma disposto no 

Regulamento. 

Como serão realizadas as inscrições? 

Todos os profissionais, público-alvo desta ação, serão centralizadamente inscritos e terão acesso ao curso no AVA-

EFAPE a partir da data início da referida formação. 

O Diretor Ingressante que receber este boletim, em seu e-mail, caracteriza que seu nome consta da base de cursistas 

desta 1ª Edição de 2021 do Curso de Formação Específica. 

Para mais informações sobre o curso, acesse o site da EFAPE: efape.educacao.sp.gov.br, localize o Curso Específico 

de Formação aos Ingressantes Diretores de Escola – 1ª Edição/2021 e leia na íntegra o Regulamento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

 


