
 

 

Caros gestores:  

Solicitamos o apoio de todos no compartilhamento das inscrições das vagas 

remanescentes para o “Programa Inglês pra Todos” com o objetivo de 

garantir ampla divulgação. 

Informamos que segundo “COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO 

SUBSECRETARIA/EFAPE - 2023 - Nº 47” do Boletim Semanal 

Subsecretaria  Nº 09 de 10 de março de 2023, há vagas remanescentes para 

o “Programa Inglês pra Todos” – 6ª Fase. 

• Ação: Inscrições para vagas remanescentes para os cursos do “Programa 

Inglês pra Todos”.  

• Formato: remoto – inscrições online via site da EFAPE 

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

• Público-Alvo: Professores de Educação Básica I e II, Professor de Ensino 

Fundamental e Médio com aulas atribuídas.  

• Data: terá início a 6ª fase prevista para o período de inscrições, conforme 

cronograma a seguir: 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO - REGIÃO DE SUZANO 

Av. Mogi das Cruzes, 175 – Suzano/SP 
Fone: 4746-7210   - E-mail: desuz@educacao.sp.gov.br  

https://efape.educacao.sp.gov.br/
mailto:desuz@educacao.sp.gov.br


 

 

 

• Mais informações:  

•  O “Programa Inglês pra Todos” é uma iniciativa da SEDUC-SP cujo 

objetivo é contribuir com o pilar de formação de professores com foco no 

aprimoramento da Língua Inglesa e na metodologia de ensino.  

• Será oferecido na modalidade a distância e formato autoinstrucional (sem 

tutoria, interação ou mediação), conforme segue: Curso de Proficiência em 

Língua Inglesa e Curso de Metodologias de Ensino. Ambos deverão ser 

realizados de forma simultânea. 



• O professor deverá inscrever-se apenas se tiver interesse e disponibilidade. 

Para mais informações conferir a mais recente PORTARIA DO 

COORDENADOR DE 28.02.2023 publicada em 01.03.2023 e o site da 

EFAPE.  

• Em caso de dúvidas referentes à inscrição, favor entrar em contato pela 

Central de Atendimento da Secretaria da Educação ou pelo site 

atendimento.educacao.sp.gov.br ou telefone 0800 77 000 12.  

• Importante: Os professores que já se inscreveram no Programa e que ainda 

não realizaram o teste de entrada devem acompanhar o e-mail institucional 

para obtenção do link e informações para a realização do teste, o novo 

cronograma abaixo com as datas e o site da EFAPE com todas as 

atualizações. 

Agradecemos a colaboração. Qualquer dúvida, entre em contato com:  

Núcleo Pedagógico 

 


