Rede nº 512/21
Data: 06/08/2021
Assunto: CURSO CURRÍCULO EM AÇÃO – NIVELAMENTO – INSCRIÇÕES
ABERTAS

Senhores Diretores;
Estão abertas as inscrições para a 1ª edição de 2021 dos cursos do Currículo Em
Ação – Nivelamento, e permanecerão disponíveis até o dia 9 de agosto de 2021.
Objetivo do Ciclo de Nivelamento
Capacitar a estrutura de governança da SEDUC – SP e da Undime para o
monitoramento e o apoio às ações de formação voltadas a subsidiar a implementação
do Currículo em Ação nas secretarias e nas escolas.
Para quem se destina?
Currículo Em Ação (Público Escola) – Nivelamento – 1ª Edição/2021 Currículo Em Ação
(Público Escola) – Nivelamento – 1ª Edição/2021 - EFAPE | Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (educacao.sp.gov.br)
Diretor de escola, Vice-diretor de escola, Professor Coordenador (PC), Professor
Coordenador de áreas (PCA), Professor de Educação Básica I (PEB I), Professor de
Educação Básica II (PEB II).
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Importante: Todos os servidores deverão estar com o cadastro ativo na base da
Secretaria Escolar Digital (SED).
Sobre o curso
As atividades terão início no dia 16 de agosto de 2021 e vale ressaltar que:
• o curso Currículo Em Ação (Gestores e Formadores) – Nivelamento tem total de 35
horas, com estudos autônomos e atividades com mediação específica para cada etapa
de ensino, contemplando Educação Infantil, Ensino Fundamental dos Anos Iniciais,
Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio;
• o curso Currículo Em Ação (Público Escola) – Nivelamento tem total mínimo de 50
horas, e será autoinstrucional. Cada cursista deverá realizar ao menos duas etapas
específicas do Módulo 2, desde que correlatas à sua prática.
Como realizar as inscrições?
O(A) servidor(a) interessado(a) deverá seguir estes passos:
•

Acessar o novo site da EFAPE (efape.educacao.sp.gov.br);

•

Em seguida, escolher a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos filtros de
“Cursos”, selecionar “On-line” e “Inscrições abertas”;

•

•Localizar o curso “Currículo Em Ação (Gestores e Formadores) – Nivelamento”
ou “Currículo Em Ação (Público Escola) – Nivelamento”;

•

Ao clicar no card de um destes cursos e ser direcionado(a) para a página
seguinte, ler atentamente as informações da ação. Após ciência de todas as
orientações e as regras, clicar ao final da página no ícone correspondente à
inscrição.
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