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Seminário Estadual BNCC – Prorrogação do Prazo para a Pré-Inscrição
Prezado(a),

O prazo para realização da pré-inscrição para o para o Seminário Estadual BNCC foi prorrogado até às 23h59 
de 13 de julho.

O Seminário Estadual BNCC, no Estado de São Paulo, será assim realizado:

• Quando? Dias 27 e 28 de julho de 2016.

• Horário? Das 9h às 17h.

• Local? São Paulo, Capital.

• Participantes? Pré-inscritos classificados conforme regras dispostas em Chamada Pública.

Poderão se pré-inscrever:

• Professores em efetivo exercício no magistério, da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
preferencialmente das redes municipais;

• Professores dos anos finais do Ensino Fundamental, preferencialmente das redes municipais e estaduais;

• Professores do Ensino Médio, preferencialmente das redes estadual e federal;

• Professores da rede privada;

• Representantes de movimentos estudantis do Ensino Médio;

• Dirigentes municipais de educação;

• Profissionais da educação em efetivo exercício em unidades escolares (pedagogo, coordenador pedagógico, 
orientador educacional, psicólogo escolar, entre outros), das redes municipais e estaduais;

• Outros participantes que representem associações, comissões, comitês, fóruns e movimentos da sociedade civil.

Para se pré-inscrever, o interessado deverá seguir estes passos:

a. Acessar o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/seminariobncc;

b. Clicar em “Pré-inscrições”;

c. Ler a Chamada Pública, estar ciente e de acordo em relação a todos os itens;

d. Ler e analisar a 2ª versão da BNCC;

e. Responder o Questionário Seminários Estaduais;

f.  Clicar no link “Formulário Pré-inscrição”, disponível no menu lateral à direita;

g. Acessar o formulário de pré-inscrição e clicar na opção “Identificação por e-mail”. Atenção: Utilize um 
e-mail pessoal, válido e ativo!

h. Selecionar, dentre estes três formulários abaixo relacionados, o correspondente ao seu perfil:

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br



I. Seminário Estadual BNCC: Associações, Comissões, Comitês, Fóruns e Movimentos Estudantis; 

II. Seminário Estadual BNCC: Pré-inscrição servidor estadual; 

III. Seminário Estadual BNCC: Pré-inscrição servidor municipal. 

i. Preencher todos os blocos do formulário de pré-inscrição. Ao término, clicar em “Finalizar”.

Atenção! Aqueles que iniciaram o preenchimento do formulário de pré-inscrição, porém não o finalizaram, 
não deixem de fazê-lo o quanto antes! Lembramos que, para efetivar sua pré-inscrição, é preciso preencher 
todos os dados solicitados e clicar no botão “Finalizar”, disponível na última a tela.

Classificação

Serão, ao todo, 283 vagas distribuídas entre os diferentes grupos de trabalho e preenchidas conforme regras 
e critérios dispostos em Chamada Pública:

a. Pré-inscritos que tenham preenchido por completo o questionário e respectiva análise de contribuição;

b. Pré-inscritos que representem determinado público-alvo/grupo de trabalho/segmento e/ou componente 
curricular, respeitando-se a quantidade de vagas disponíveis;

c. Ordem de inscrição dentro do público-alvo/grupo de trabalho/segmento e/ou componente curricular.

A relação de inscritos será divulgada no hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/seminariobncc no dia 
19 de julho de 2016.

Atenção! Apenas os participantes classificados e relacionados nesta publicação deverão comparecer ao 
Seminário. Fique atento (a)!

Para mais informações, consulte o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/seminariobncc e, em caso de 
dúvidas, envie-nos um chamado pelo “Fale Conosco”.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB)
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP)

Realização: 
Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed)

 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 

Apoio:
Ministério da Educação (MEC) 
Universidade de Brasília (UnB)

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
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