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Caros(as) servidores(as), 

A partir do dia 22 de março (segunda-feira) começarão as inscrições para o curso Ensino híbrido: Prá-
ticas de Orientação de Estudos – 2ª Edição/2021, e permanecerão disponíveis até o dia 29 de agosto 
de 2021. 

Quem poderá participar 
Os profissionais das redes municipais do Estado de São Paulo, desde que com seus nomes ativos na 
base da Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de março de 2021: Diretor, Vice-diretor, Professor Coor-
denador Pedagógico, PEB I e II, Monitor e Auxiliar.

Como realizar a inscrição
O(A) servidor(a) interessado(a) deverá acessar o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br e, 
no canal Inscrições abertas, localizar este curso. 

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

As atividades do curso deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
EFAPE (AVA-EFAPE)  e serão conforme a data de inscrição escolhida pelo cursista, seguindo o cronogra-
ma abaixo: 

Curso Ensino híbrido: Práticas de Orientação de 
Estudos 2ª Edição/2021 - Servidores das Secre-

tarias Municipais | Inscrições Abertas

Atenção! Servidores aprovados no curso “Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 1ª Edi-
ção/2021 ”, estão impedidos de realizar essa nova edição, por se tratar do mesmo conteúdo.

Turma Inscrições entre Período de curso
1 22/03/2021 e 08/04/2021 de 13/04/2021 a 27/05/2021
2 31/05/2021 e 19/06/2021 de 24/06/2021 a 07/08/2021
3 10/08/2021 e 29/08/2021 de 02/09/2021 a 16/10/2021

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br


Programação
O curso tem 30 horas e está organizado em 3 módulos:

I. Contextualização e características do programa;

II. Caixa de ferramentas do Professor Orientador de Estudos (POE) – instrumentos e plataformas;

III. Interação e Ação; A orientação no Ensino Híbrido.

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento e no site da EFAPE. 

Em caso de dúvidas, abram uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da Educação por 
meio do site www.escoladeformacao.sp.gov.br, no canal Fale Conosco. 

Aproveitem essa oportunidade e se inscrevam! 

Atenciosamente,

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

Importante! Os servidores municipais, que aderirem e realizarem o curso obtendo resultado 
satisfatório, não poderão participar do Programa de Ampliação Híbrido como POE na Rede 
Estadual, EXCETO os que tiverem  vínculo com esta. 
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