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COMUNICADO  

 

Formação “Jornada Educadores da Cidadania” – Inscrições abertas 

 

Senhores Gestores,  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) em parceria 

com a Mobis, convida você para participar do programa “Jornada 

Educadores da Cidadania”. 

Este programa tem como objetivo promover a formação sobre o tema da 

cidadania nas escolas brasileiras e, por meio de trocas e atividades criativas, 

com o uso de metodologias ativas, você poderá se desenvolver como uma 

liderança cidadã. 

Sobre o Programa  

O programa possui carga horária de 14 horas de formação online sobre 

democracia, participação cidadã, instituições políticas e cidadania digital. 



Ao final da jornada, as práticas pedagógicas criadas serão organizadas pela 

Mobis, em formato de um eBook, que terá a autoria assinada pelos 

professores. Este conteúdo será disponibilizado gratuitamente para a 

comunidade escolar brasileira, tendo como objetivos fomentar e facilitar as 

aprendizagens sobre temas como cidadania e democracia nas escolas de 

Educação Básica. 

O programa conta, ainda, com uma bolsa de R$ 800,00 para cada professor 

selecionado para o programa. 

Quem poderá participar  

Poderão se inscrever os professores do Ensino Fundamental dos Anos Finais 

e do Ensino Médio e, a partir de um processo seletivo, serão escolhidos 12 

educadores de todo Brasil. 

Desejam se inscrever? 

Então cliquem aqui para preencher o formulário de inscrições, disponível até 

o dia 5 de setembro de 2021. 

Importante: Este curso não poderá ser utilizado para evolução funcional, 

conforme legislação vigente. 

Dúvidas? Acessem a página da Jornada Educadores da Cidadania. 

Solicitamos ampla divulgação. 

 

Ensino híbrido e personalização: como fazer na minha escola? – 1ª 

Edição/2021 I Inscrições abertas 

 

Senhores Gestores,  

A partir de 30 de agosto, estão abertas as inscrições para o curso Ensino 

híbrido e personalização: como fazer na minha escola? – 1ª 

Edição/2021, e permanecerão disponíveis até o dia 6 de setembro de 

2021. Para esta ação, serão oferecidas 6.000 vagas. 

Conheça mais sobre o curso 

• Como trabalhar com ensino híbrido nas escolas focando na autoria e 

na participação efetiva dos estudantes?  

• Que tal explorar os modelos de Rotação por Estações, Laboratório 

Rotacional, Sala de Aula Invertida e Modelo Virtual Aprimorado?  

https://pt.surveymonkey.com/r/P2WMGJV
https://www.mobis.org.br/a-jornada


Esta formação é fruto da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo (SEDUC – SP) e a Fundação Telefônica. Por meio de práticas 

concretas e inspirações alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e às diretrizes do Currículo em ação de São Paulo, são explorados diferentes 

modelos de ensino híbrido, além de exemplificadas adaptações das 

estratégias apresentadas para aulas presenciais, parcialmente presenciais ou 

remotas.  

Ao final do curso, o(a) professor(a) contará com elementos para planejar e 

implementar ações pedagógicas diferenciadas suportadas pelo ensino híbrido, 

e integradas ao desenvolvimento de competências cognitivas e 

socioemocionais. Os destaques serão para a autoria e a autonomia, assim 

como desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, o aprender a aprender 

e a disponibilidade para a inovação e comunicação. 

Quem poderá participar 

Professores(as) do Programa Além da Escola e Professor(a) Coordenador(a) 

do Núcleo Pedagógico (PCNP) de Tecnologia, Língua Portuguesa e 

Matemática, pertencentes ao Quadro do Magistério da SEDUC – SP. 

Atenção: os(as) servidores(as) pertencentes ao público-alvo desta ação 

devem estar obrigatoriamente com seus nomes no cadastro ativo na base 

da Secretaria Escolar Digital (SED) durante o período das inscrições. 

Importante: O certificado deste curso, emitido pelo Centro Universitário 

Ítalo Brasileiro, poderá ser utilizado para a evolução funcional, de acordo com 

a legislação vigente. 

Programação 

O curso tem carga horária de 54 horas, e está organizado em 6 módulos. 

As atividades deverão ser realizadas durante o período de 27 de setembro 

até 25 de outubro de 2021. 

Acesso ao curso 

O curso será na modalidade a distância, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da Fundação Telefônica, por meio da plataforma Escolas 

Conectadas (http://www.escolasconectadas.org.br). 

Como realizar a inscrição 

O(A) servidor(a) interessado(a) deverá:  

http://www.escolasconectadas.org.br/


1. Acessar o site da EFAPE: escoladeformacao.sp.gov.br;  

2. No menu superior, clicar em “Cursos e Formações”;  

3. Em seguida, escolher a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos filtros 

de “Cursos”, selecionar “on-line” e “Inscrições abertas: curso não iniciado”;  

4. Localizar o curso “Ensino híbrido e Personalização: como fazer na minha 

escola? – 1ª Edição/2021”;  

5. Após ler as informações disponíveis, localizar, no final da página, o item 

para realizar a inscrição; 

6. Utilizar, por fim, nos campos “Usuário” e “Senha”, o número do CPF (com 

11 dígitos, sem pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. 

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento, 

no site da EFAPE e na plataforma Escolas Conectadas 

(http://www.escolasconectadas.org.br).  

No período de inscrições e, em caso de dúvidas, você deverá abrir uma 

ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da Educação por meio do 

site efape.educacao.sp.gov.br, no canal “Fale Conosco”.  

   

Solicitamos ampla divulgação para os agentes responsáveis pelas ações. 

 

RESPONSÁVEIS:  

 

Eleni Braga 

Telma de Souza  

PCNP - NPE 

 

     Glaucia Roque Rocha Pio  

DIRETOR TÉCNICO I 

NPE 

 

 De acordo:  

 

Haroldo Ramos Teixeira  

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO  

GABINETE DO DIRIGENTE 

http://www.escolasconectadas.org.br/
https://efape.educacao.sp.gov.br/

