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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 589/2021 

Data: 16/09/2021 

Assunto: Curso Básico de Libras para Profissionais da Educação – 1ª Edição/2021 

Inscrições 
 

 Caro(a) servidor(a),  

A partir do dia 15 de setembro, começarão as inscrições para o Curso Básico de Libras para 

Profissionais da Educação – 1ª Edição/2021, e permanecerão disponíveis até o dia 22 de 

setembro de 2021.  

Vamos nos preparar para receber e trabalhar com os(as) alunos(as) surdos? Aprender a comunicar 

com a linguagem de Libras e assim promover a equidade no espaço escolar?  

 

O curso tem por objetivos:  

a. Promover o aprendizado de Libras – Língua Brasileira de Sinais para todos(as) os(as) 

profissionais de Educação;  

b. Levar entendimento aos(às) profissionais da Educação sobre os(as) alunos(as) surdos, suas 

particularidades e suas necessidades educacionais específicas;  
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c. Promover o ensino justo e equitativo desses(as) alunos(as), respeitando-se a identidade 

linguística deles(as).  

 

Quem poderá participar  

Todos os servidores do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da 

Secretaria da Educação (QSE), desde que estiverem com contrato ativo na Secretaria Escolar 

Digital (SED) durante o período de inscrições. 

 

Programação 

 O curso tem 40 horas e está organizado em 1 módulo: 

 

As atividades do curso deverão ser realizadas a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

EFAPE (AVA-EFAPE), durante o período de 28 de setembro a 30 de novembro de 2021. 

 

Como realizar a inscrição  
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O(A) servidor(a) interessado(a) deverá:  

 

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 Básico de Libras para Profissionais da Educação – 1ª Edição/2021” e, ao 

clicar no card, você será direcionado(a) para a página com todas as informações sobre o curso;  

5. Por fim, clicar no ícone correspondente à inscrição SEDUC. Utilizar, 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 e no site da EFAPE.  

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da 

Educação por meio do site efape.educacao.sp.gov.br, no canal “Fale Conosco”.  

 

Aproveite essa oportunidade e se inscreva! 

 

 

 

Responsável: 

Márcia Regina de Rissio  

 PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 
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