Rede nº 393/21
Data: 05/07/2021
Assunto:

PESQUISA - LEVANTAMENTO DE DEMANDAS FORMATIVAS -

PRORROGAÇÃO ATÉ 08 DE JULHO

Senhores Diretores;
Visando a subsidiar ações estruturantes de fortalecimento da formação continuada no
âmbito das políticas educacionais da SEDUC-SP, a EFAPE comunica que irá conduzir
a pesquisa de opinião com professores(as) “Levantamento de Demandas
Formativas dos Professores da Rede Estadual de Ensino Paulista”.
Esta pesquisa tem por objetivo identificar quais competências e habilidades os
professores da rede acreditam serem necessárias aperfeiçoar a fim de melhorar
a aprendizagem dos estudantes.
Considerando as diversas demandas do momento em que vivemos, com objetivo de
reduzir o nível de mobilização necessária, a pesquisa será concentrada em um grupo
menor de professores(as), que será representativo da pluralidade da Rede.
Informo que foi prorrogada a data do encerramento da pesquisa sobre o
Levantamento de Demandas Formativas de Professores da Rede Estadual
Paulista para o próximo dia 08/07/2021, devido a quantidade de Professores
indicados pela SEDUC e que ainda não acessaram seus e-mails institucionais
para o preenchimento.
Acompanhamento

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

A pesquisa ficará prorrogada até 08/07, e você poderá identificar os(as) envolvidos(as) por meio do Dashboard elaborado pela EFAPE clicando aqui Levantamento
de Demandas Formativas dos Professores da Rede Estadual de Ensino Paulista.xlsx
(sharepoint.com) .
Após acesso, clique no seu polo e na sua diretoria e, em seguida, a lista de professores
selecionados será exibida abaixo.

Questionário
O questionário tem tempo de resposta estimado em 8 minutos. Você poderá conhecer
aqui

pdf_pesquisa_demandas_formativas_colorido.pdf

(educacao.sp.gov.br)

a

pesquisa que está disponível aos professores.
Os resultados serão utilizados única e exclusivamente para essa pesquisa e, portanto,
nenhum dado pessoal será divulgado.

Conto com a colaboração de todos para que informem os professores sobre a
pesquisa e a importância dessa devolutiva até a data supracitada.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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