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Senhores Diretores 

 

Informo que, devido à instabilidade do AVA-EFAPE nesta semana, o curso Currículo 

Em Ação (Gestores e Formadores) – Nivelamento – 1ª Edição/2021 foi prorrogado 

até o dia 5 de novembro de 2021. 

Lembramos que o curso possui carga horária de 35 horas, e está organizado em três 

módulos, a saber: 

 

 Módulo 1 – Conteúdo obrigatório;  

 Módulo 2 – Uma etapa obrigatória, que foi selecionada no momento da 

inscrição;  

 Módulo 3 – Conteúdo obrigatório  

 

Como acessar as atividades no AVA-EFAPE? 

Acesse o AVA-EFAPE por meio do site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br/ , 

no canal “CURSOS E FORMAÇÕES”, localize o curso Currículo Em Ação (Gestores 

e Formadores) – Nivelamento 1ª Edição/2021 e, em seguida, clique nele. Ao ser 

direcionado(a) para a página específica da ação, clique em AVA-EFAPE.  

 

Se preferir, você poderá acessá-lo, no menu “SOLUÇÕES” do site, por meio da opção 

AVA-EFAPE, diretamente pelo endereço https://avaefape2.educacao.sp.gov.br  ou 

https://efape.educacao.sp.gov.br/
https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/
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ainda no site https://avaefapemunicipios.educacao.sp.gov.br  de acordo com o público 

que você faz parte. 

 

Informações importantes 

 

 Para ter aprovação no curso, o(a) cursista deverá ter a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) e aproveitamento “Satisfatório” na mesma 

porcentagem, responder e enviar um bloco de cinco questões objetivas ao 

término de cada um dos módulos com uma questão discursiva ao final do módulo 

3;  

 Cada um dos módulos será acompanhado no AVA-EFAPE por professores(as)-

tutores(as), que serão os(as) responsáveis por sanar as dúvidas relativas aos 

conteúdos, fazer a interação nos fóruns, orientar os estudos e a realização das 

atividades, além de avaliar e validar as atividades web postadas pelos(as) 

cursistas;  

 Ao longo de cada módulo do curso, o(a) cursista deverá realizar as atividades 

avaliativas da seguinte forma: 

a. Terá até quatro tentativas para efetuar a atividade avaliativa de cada módulo 

durante o período regular de sua realização, conforme o Cronograma;  

b. Questões salvas e não enviadas não serão consideradas para a avaliação;  

c. Na questão discursiva, haverá apenas uma tentativa de envio pelo(a) cursista 

a ser avaliada pelo(a) professor(a)-tutor(a), conforme Cronograma disposto no 

Regulamento; 

 

• O(A) professor(a)-tutor(a) não poderá atribuir um prazo para reformulação das 

atividades que não estiver dentro do período estipulado no Cronograma do 

Regulamento. 

 

 

https://avaefapemunicipios.educacao.sp.gov.br/
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Pesquisa de Opinião 

Aproveitamos para informar a você que a pesquisa de opinião sobre o curso estará 

disponível no AVA-EFAPE, e poderá ser preenchida e enviada até o último dia de 

atividades.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

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

