Rede nº 527/21
Data: 12/08/2021
Assunto: CURRÍCULO EM AÇÃO (GESTORES E FORMADORES) – NIVELAMENTO
– 1ª EDIÇÃO/2021

Senhores Diretores;

Temos uma novidade para você!
Você que ainda não se inscreveu nos cursos do Currículo Em Ação (Gestores e
Formadores) – Nivelamento – 1ª Edição/2021 tem até o dia 16 de agosto de 2021
para isto. As inscrições foram prorrogadas!
Objetivo do Ciclo de Nivelamento
O objetivo do Ciclo Nivelamento é formar os profissionais da SEDUC-SP e UNDIME
para a implementação do Currículo em Ação.
Quem poderá se inscrever?
Dirigentes de Ensino, Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores do Núcleo
Pedagógico (PCNP), Diretores de Núcleo Pedagógico (DNP), Técnicos do
Acompanhamento Pedagógico (TAP), Técnicos de Acompanhamento Formativo (TAF)
e servidores do QM afastados para os Órgãos Centrais: EFAPE, COPED ou Gabinete.
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Importante: Todos os servidores deverão estar com o cadastro ativo na base da
Secretaria Escolar Digital (SED).
Programação do curso
Esta primeira ação conta com 35 horas de carga horária de estudos autônomos e
atividades com mediação específica para cada etapa de ensino, e poderão ser
realizadas no período de 23 de agosto até o dia 20 de outubro de 2021.
Como realizar as inscrições?
O(A) servidor(a) interessado(a) deverá seguir estes passos:
• Acessar o 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: curso não iniciado”;
• Localizar o curso “Currículo Em Ação (Gestores e Formadores) – Nivelamento”;
• Ao clicar no card do curso e ser direcionado(a) para a página seguinte, ler atentamente
as informações da ação. Após ciência de todas as orientações e regras, clicar ao final
da página no ícone correspondente à inscrição.
Atenção: Você, servidor(a), somente poderá escolher uma etapa de ensino conforme
lista abaixo. Esta escolha, corresponderá ao módulo específico do curso.
• Educação Infantil;
• Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;
• Ensino Fundamental Anos Finais;
• Ensino Médio.
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Qualquer dúvida, você poderá abrir uma ocorrência no Portal de Atendimento da
Secretaria da Educação por meio do site https://efape.educacao.sp.gov.br/ no canal
“Soluções”.

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