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Prezado(a) servidor(a), 

Estão abertas as inscrições para o curso Currículo Em Ação (Público 
Escola) – Nivelamento – 2ª Edição/2021 (Municípios), e permanecerão 
disponíveis até o dia 08 de novembro de 2021.

1. Quem poderá se inscrever?
Os profissionais responsáveis pela formação do Currículo Em Ação 
de cada município, conforme indicação do Dirigente Municipal de 
Educação; Auxiliar de creche, Cuidador de Creche, Diretor, Monitor de 
Creche, Professores de Educação Básica I e II, Professor Coordenador 
Pedagógico e Vice-diretor.

2. Objetivo do curso
Capacitar a estrutura de governança da SEDUC – SP e da Undime para o 
monitoramento e o apoio das ações de formação voltadas a subsidiar 
a implementação do Currículo em Ação nas secretarias e nas escolas.

3. Carga horária e estrutura do curso
A carga horária total mínima será de 50 horas, e contemplará as se¬-
guintes premissas: 

• Módulo 1 (15 horas): obrigatório a todos os cursistas; 

• Realizar no mínimo dois Módulos 2 (15 horas cada): cada cursista 
deve realizar, pelo menos, duas etapas específicas, podendo reali-
zar três ou todas; 

• Módulo 3 (5 horas): obrigatório a todos os cursistas. 

O cursista poderá, caso quiser, realizar três Módulos 2, totalizando 65 
horas ou mesmo quatro módulos 2, totalizando 80 horas.

Abaixo o conteúdo e a carga horária de cada módulo:

Atenção! 

Cada cursista deverá 
realizar, pelo menos, duas 
etapas específicas do Mó-
dulo 2, desde que correla-
tas à sua prática. A saber:

- Aos Professores de 
Educação Básica I, reco-
menda-se a realização 
de duas etapas corres-
pondentes a EI e EFAI ou 
EFAI e EFAF; 

- Aos Professores de 
Educação Básica II, será 
obrigatória a realização 
de duas etapas corres-
pondentes a EFAF e EM; 

- Caberá aos gestores es-
colares decidirem quais 
etapas são mais aderen-
tes à prática profissional 
a cada um deles. 

Importante:

Todos(as) os(as) ser-
vidores(as) deverão estar 
com o cadastro ativo na 
base da Secretaria Escolar 
Digital (SED).
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Módulo Nome  
do Módulo Temas Carga 

horária

1

Os funda-
mentos 
pedagógicos 
do Currículo 
em Ação

  Educação Integral e o desenvolvimento de competências

  Alfabetização, letramento e multiletramentos em to-
das as áreas

-O estudante como consumidor e produtor de tecnolo 
gia digital

  Práticas de avaliação para a melhoria das aprendizagens

  A construção do Projeto de Vida dos estudantes

15 horas

2

Especificida-
des da etapa 
– Educação 
Infantil

  Características dos estudantes 

  Práticas pedagógicas, aprendizagem e desenvolvimento 

  Instituições de Educação Infantil e implementação 
curricular

15 horas

2

Especifici-
dades da 
etapa – Anos 
Iniciais

  Características dos estudantes 

  Práticas pedagógicas, aprendizagem e desenvolvimento 

  Escola e implementação curricular

15 horas

2
Especificida-
des da etapa 
– Anos Finais

  Características dos estudantes 

  Práticas pedagógicas, aprendizagem e desenvolvimento 

  Escola e implementação curricular

15 horas

2

Especificida-
des da eta-
pa – Ensino 
Médio

  Características dos estudantes 

  Aspectos relacionados à aprendizagem e ao desenvol-
vimento 

  Escola e implementação do Novo Ensino Médio

15 horas

3

Os com-
promissos 
necessários 
à implemen-
tação efetiva 
do Currículo 
em Ação

  Políticas públicas, práticas pedagógicas e/ou de ges-
tão e promoção da equidade

  Trabalho coletivo, implementação curricular e melho-
ria das aprendizagens

  Engajamento pessoal e desenvolvimento profissional

5 horas
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4. Período de realização do curso
O acesso ao curso será disponibilizado conforme a data de inscrição 
de cada servidor, de acordo com a programação abaixo: 

A data de término do curso será dia 15 de dezembro de 2021. 

5. Como realizar a inscrição
O(A) servidor(a) interessado(a) deverá seguir estes passos:

• Acessar o site da EFAPE (efape.educacao.sp.gov.br); 
• Em seguida, escolher a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos 

filtros de “Cursos”, selecionar “On-line” e “Inscrições abertas: curso 
não iniciado”; 

• Localizar o curso “Currículo Em Ação (Público Escola) – Nivelamento 
– 2ª Edição/2021”; 

• Ao clicar no card deste curso e ser direcionado(a) para a página se-
guinte, ler atentamente as informações desta ação. Após ciência de 
todas as orientações e as regras, clicar ao final da página no ícone 
correspondente à inscrição do município.

Qualquer dúvida, você poderá abrir uma ocorrência no Portal de Aten-
dimento da Secretaria da Educação por meio do site efape.educacao.
sp.gov.br no canal “Soluções”.

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”

Data de corte Acesso ao AVA-EFAPE Municípios
27/09/2021 04/10/2021
04/10/2021 08/10/2021
18/10/2021 22/10/2021
01/11/2021 05/11/2021
08/11/2021 12/11/2021 Atenção! 

Você, servidor(a), 
deverá escolher no 
formulário de inscrição, 
no mínimo, duas etapas do 
módulo 2 que estiverem 
de acordo com seu perfil. 
Aos(Às) Professores(as) 
de Educação Básica I, será 
obrigatória a realização das 
etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental 
dos Anos Iniciais. Aos(Às) 
Professores(as) de 
Educação Básica II, será 
obrigatória a realização 
das etapas do Ensino 
Fundamental dos Anos 
Finais e do Ensino Médio.

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

