Rede: 556/21
Data: 19/08/2021
Assunto: FORMAÇÃO – PROJETO LIVROS ACESSÍVEIS

Senhores Diretores,
A equipe do Projeto Mais Diferenças: Educação e Cultura Inclusivas e a Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPcD), em parceria com a Escola de
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa
Souza” (EFAPE), por meio do Centro de Referência em Educação Mario Covas
(CREMC) e do Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada
(DEPEC), juntamente à Coordenadoria Pedagógica (COPED) – Programa Sala de
Leitura, convidam todos para participar das ações formativas, que serão realizadas
com Oficinas sobre leitura acessível e inclusiva, para professores e mediadores de
leitura da área de Educação Especial.
O objetivo dessa formação é proporcionar a competência leitora de forma inclusiva
com acesso aos recursos de leitura fácil e adaptada. Público-Alvo: PCNP de
Educação Especial, Professores responsáveis pelo Programa Sala de Leitura,
Analistas Socioculturais ou representante equivalente.
Datas: 13, 21 e 29 de setembro, e 8 e 14 de outubro
Horário: das 14h às 17h
Formato a distância pela plataforma Google Meet
Inscrição: preencher o formulário até o dia 19 de agosto de 2021 no link:
https://forms.gle/eBq5F8rrMe3BRpfY8

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

As oficinas serão divididas em 5 (cinco) turmas, e terão lotação máxima de 70
(setenta) participantes.

As vagas serão preenchidas conforme a sequência de inscrições, e cada participante
deverá escolher, no ato da inscrição, apenas uma das datas elencadas abaixo.
Primeira turma: 13/09/2021;
Segunda turma: 21/09/2021;
Terceira turma: 29/09/2021;
Quarta turma: 08/10/2021;
Quinta turma: 14/10/2021.
Todos os inscritos receberão por e-mail o link para participar da formação.
Além das oficinas a serem realizadas nas datas acima, que são específicas para
professores, PCNP e Analistas Socioculturais ou representante equivalente, haverá
também a oferta de oficinas aos alunos cujos convites serão posteriormente enviados
pela COPED.
Solicitamos a gentileza para a divulgação dessa importante ação formativa.
Dúvidas poderão ser esclarecidas com os PCNP Daiana e Marcia Herrera, nos emails:
daianacosta@prof.educação.sp.gov.br e marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,

Profª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
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