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Inova Educação – Anos Iniciais –
1ª Edição/2021 – Inscrições Abertas!

Olá, caro servidor,
Temos mais uma novidade para você!
Se você é servidor do Quadro do Magistério (QM) da SEDUC-SP, ou da
Rede Municipal de Ensino do Estado de São Paulo, entre os dias 16 e 26
de novembro de 2021, poderá se inscrever no curso Inova Educação –
Anos Iniciais – 1ª Edição/2021!

A quem se destina o curso
• Aos servidores do Quadro do Magistério (QM) da SEDUC-SP, preferencialmente aos professores no cargo de Educação Básica dos
Anos Iniciais (PEB I);
• Aos profissionais das Redes Municipais de Ensino do Estado de São
Paulo, a saber: Diretor, Vice-diretor, Professor Coordenador Pedagógico, PEB I e II, Monitor e Auxiliar.
As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível na página do curso, no site EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br, canal “Cursos e Formações”.

Atenção!
Os servidores deverão estar com o cadastro
ativo na base da Secretaria Escolar Digital (SED).

Cronograma de inscrições e realização no AVA-EFAPE
As inscrições tiveram início hoje, dia 16 de novembro de 2021, e serão
encerradas em 26 de novembro de 2021. O acesso ao conteúdo no
AVA-EFAPE será liberado considerando-se a data da sua inscrição, e
conforme cronograma a seguir:
Inscrição
realizada entre

Início do curso
no AVA-EFAPE

16/11 e 22/11/2021

26/11/2021

23/11 e 26/11/2021

1º/12/2021

Término do curso
no AVA-EFAPE
30/12/2021
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Como será o curso
O curso Inova Educação – Anos Iniciais – 1ª Edição/2021 será estruturado em três módulos independentes, voltados aos componentes
curriculares do Programa Inova Educação: Tecnologia e Inovação (10
horas), Língua Inglesa (10 horas) e Projetos de Convivência (10 horas).
Para cada um desses componentes, haverá lives formativas com duração de uma hora e meia cada, e 30 minutos de atividades – Questões
Objetivas no AVA-EFAPE.

Importante:
No AVA-EFAPE, você
terá a opção de realizar
o(s) componente(s) de
seu interesse!

Certificado ou atestado de participação
Se você realizar 30 horas de curso, ou seja, cumprir a carga horária
total de cada componente, Tecnologia e Inovação (10 horas), Língua
Inglesa (10 horas) e Projeto de Convivência (10 horas), terá direito ao
certificado de conclusão de curso com carga horária total de 30 horas.
Se você optar em realizar somente um ou dois, dos três componentes
de 10 horas cada, ou seja, sem o cumprimento das 30 horas de carga
horária total, terá direito ao Atestado de Participação de acordo com
a carga horária do(s) curso(s) realizado(s).
Ressaltamos que neste caso o atestado não será válido para evolução funcional.
Se ainda houver dúvidas, recomendamos que você acesse o Regulamento do curso no site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br,
canal Cursos e Formações, e leia o documento.
A equipe do curso estará disponível no canal “Fale Conosco” e também poderá auxiliar você sempre que necessário!
Esperamos pela sua inscrição!
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”
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