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Rede nº 678/21 

Data: 24/09/2021 

 

Assunto: AÇÕES FORMATIVAS DO CMSP: CURRÍCULO EM AÇÃO I 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA   

 

 

Senhores Diretores;  

 

Já iniciaram as transmissões das Ações Formativas do Currículo em Ação no Centro 

de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). Fique atento(a) ao cronograma de 

transmissão na página do CMSP. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/  

 

Conheça mais sobre a ação:  

 

O público-alvo, profissionais da Rede de Ensino Estadual do Estado de São Paulo e 

das Redes de Ensino Municipais, terá a possibilidade de desenvolver e aprimorar as 

suas competências e habilidades necessárias, as quais são requeridas para a 

implementação do Currículo em Ação.  

 

Atenção: Se você está fazendo o curso Currículo em Ação (Público Escola) – 

Nivelamento – 1ª Edição/2021 ou Currículo Em Ação (Gestor e Formador) – 

Nivelamento – 1ª Edição/2021, pelo AVA-EFAPE, recomenda-se acompanhar as ações 

formativas do CMSP para maior aproveitamento dos estudos.  

 

Veja a programação da semana de 20/09 a 24/09 e como participar:  

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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A participação será por meio de interesse do público, não requerendo inscrição, e de 

acordo com o especificado para a ação de formação, conforme apresentado abaixo: 

 

 

 

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). 

 

Como serão as transmissões: 

As transmissões serão síncronas via CMSP, e as gravações ficarão disponíveis 

posteriormente no repositório do CMSP e nas playlists do canal no YouTube: 

https://www.youtube.com/c/CMSPDesenvolvimentoProfissional/playlists.  

Atividades no AVA-EFAPE : 

Para efetivar e comprovar a sua participação nestas transmissões do CMSP, será 

necessário:  

a. Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), 

por meio do endereço: https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/ ou pelo site da 

EFAPE no canal “SOLUÇÕES”;  

https://www.youtube.com/c/CMSPDesenvolvimentoProfissional/playlists
https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/
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b. Localizar a seção “Apoio CMSP”;  

c. Realizar a atividade de validação (questões objetivas), que comprovará 

a sua participação em cada transmissão.  

Importante: O acesso à atividade no AVA-EFAPE será liberado a partir de 24 horas da 

transmissão.  

Certificação 

Os Atestados ou os Certificados serão emitidos conforme critérios definidos no 

Regulamento desta ação, a saber: 

 a. Para as ações de Gestão, Educação Infantil e Anos Iniciais, caso o(a) 

participante vier a concluir as horas totais do Ciclo I e II, será emitido um Atestado de 

Participação não válido para a evolução funcional; 

 b. Para as ações de Anos Finais e Ensino Médio, ao(à) participante que concluir 

as horas totais dos Ciclo I e Ciclo II será emitido um Certificado de 34 horas para os AF 

e/ou de 30 horas para o EM, válido para a evolução funcional, conforme legislação 

vigente. 

 Importante! Após o período de seis meses da expedição do certificado ou do 

atestado, o acesso ao conteúdo do curso será interrompido, assim como os serviços 

de atendimento ao(à) participante via “Fale Conosco”.  

As informações detalhadas sobre esta ação estão disponíveis no site da EFAPE e no 

Regulamento. Em caso de dúvidas, você deverá abrir uma ocorrência no Portal de 

Atendimento da Secretaria da Educação por meio do site 

https://efape.educacao.sp.gov.br/  no canal “Fale Conosco”.  

 

Aproveite essa oportunidade! 

  

Atenciosamente, 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://efape.educacao.sp.gov.br/

