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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

11/03/2022 

 

REDE Nº 036      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: Reunião Grêmio Estudantil 
 

Senhor Diretor 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca por escola o Vice Diretor Ponto Focal do 
Grêmio Estudantil na Unidade Escolar para 2ª Reunião de Trabalho, que será realizada na 

forma presencial conforme segue: 

Data: 15/03/2022 

Horário: 8h30 às 11h30 

Local: Diretoria de Ensino sala 0 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com a PCNP-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064. 

 

 

 

 
Equipe dos Colegiados 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 02: CLUBE DE LEITURA GATO PRETO 
 

O Clube de Leitura “Gato Preto”, promovido pelo Núcleo de Biblioteca e Documentação do 

CREMC/EFAPE, voltado aos profissionais da Educação e há seis anos em plena atividade, inicia 

2022 com um novo formato: agora na grade de programação do Centro de Mídias de São Paulo 

- CMSP. 

O primeiro programa irá ao ar em 30 de março, às 17h00, no Canal de Desenvolvimento 
Profissional 2 do CMSP com muitas novidades! 

Os encontros do Clube de Leitura serão sempre nesse mesmo canal e horário, toda última 
quarta-feira de cada mês, transmitidos ao vivo e para definir a programação de leituras para 

2022, contamos com a sua participação, votando na obra que você gostaria de ler. 

O calendário de leitura será constituído pelas 7 obras mais votadas. 
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Para participar, acesse o formulário de votação: https://forms.gle/RjPGrcJiLYEoc3CSA que 
ficará disponível até às 23h59 de 13/03/2022. O resultado da votação será divulgado no 

primeiro programa deste mês. Não percam! 

Sejam todos bem-vindos aos encontros do Clube de Leitura “Gato Preto”! 

 

 

 

 
Solange Junqueira – PCNP - Arte 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 03: Cronograma de inscrições Curso EJATEC 
 

Caro Servidor, Informamos que, no período de 14 de março a 26 de maio de 2022, você poderá 

se inscrever no curso EJATEC – Práticas de Orientação de Estudos – 1ª Edição/2022. 

 
 QUAL O PÚBLICO-ALVO?  
 

Todos os profissionais do Quadro do Magistério (QM) da SEDUC-SP: 
 

 • Professores (PEB I e PEB II) dos Anos Iniciais, Anos Finais e EM, de todas as modalidades 
como EJA, Classe hospitalar etc, incluindo os servidores afastados para outras DE e/ou órgãos 
centrais.  

 
• Dirigentes de Ensino, Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores de Núcleo 

Pedagógico, Diretores, Vice-Diretores e Professores Coordenadores.  
 

Atenção: Por se tratar do mesmo conteúdo, não poderão se inscrever os cursistas aprovados 
em edições anteriores do curso. PERÍODOS DE INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DO CURSO  
 

As atividades no AVA-EFAPE terão início de acordo com a data da inscrição, conforme 
cronograma abaixo: 
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Lembre-se: para conseguir se inscrever, o seu cadastro deverá estar ativo na base da 
Secretaria Escolar Digital (SED). Como realizar a sua inscrição: 

 
· Acesse o site da EFAPE https:  https://efape.educacao.sp.gov.br/e clique no canal “Cursos e 

Formações”; 
 
 · No combo “Tipos de Ações de Formação”, selecione as opções “On-line” e, em seguida, 

“Inscrições abertas: curso não iniciado”; 
 

 · Ao ser direcionado para a página do curso, selecione o formulário de inscrição;  
 

· Nos campos “Usuário” e “Senha”, utilize o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen), ou 
senha pessoal já utilizada anteriormente. 
 

 
Mais informações estarão disponíveis no Regulamento, a ser disponibilizado, em momento 

oportuno, na página do curso, no site da EFAPEhttps://efape.educacao.sp.gov.br/ 
 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo Pedagógico 
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