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Divulgação das inscrições do curso Instrumentos de Apoio à Aprendizagem –
Aprender a Conviver – 1ª Edição 2015
Prezados(as),
Em continuidade às ações de formação do Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA na sala de aula, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos
Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), oferta, neste momento, o curso:
Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver – 1ª Edição 2015.
Atenção: Os profissionais inscritos no curso “Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Ser – 1ª Edição
2015” também estão convidados a inscreverem-se, visto que os dois cursos não acontecerão concomitantemente!
Objetivos do curso
• Oferecer formação continuada aos docentes do Projeto Apoio à Aprendizagem das Unidades Escolares
(UE), que atendam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
• Apoiar e dar instrumentos pedagógicos aos professores que fazem parte do Projeto Apoio à Aprendizagem
na compreensão da essência de seu trabalho em sala de aula, considerando as especificidades da ação a
ser desenvolvida na ausência dos docentes da classe;
• Revisitar conceitos fundamentais para o aprimoramento da docência, tendo em vista o desenvolvimento
de um trabalho diversificado com foco na transversalidade;
• Proporcionar a continuidade dos processos de ensino – aprendizagem dos alunos por meio do desenvolvimento de atividades articuladas ao currículo da SEE-SP.
Estrutura do curso
O curso será autoinstrucional, isto é, sem mediação de professores tutores. Com carga horária de 30 horas,
o conteúdo estará dividido em três módulos, e as atividades deverão ser realizadas inteiramente a distância
por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP), no período de 26 de outubro a 19 de
novembro de 2015.
Público-alvo
O curso Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver – 1ª Edição 2015 será direcionado
aos seguintes profissionais em exercício na SEE-SP, no Quadro do Magistério (QM), conforme base da Coordenadoria de Gestão e Recursos Humanos (CGRH) de agosto de 2015:
• Professores com aulas atribuídas no Projeto Apoio à Aprendizagem (PAA);
• Professores com aulas atribuídas nos Projetos da Pasta (segundo Resolução SE-3, de 28-1-2011, com exceção
do docente com aulas atribuídas no Centro de Estudos de Línguas (CEL)), a saber:
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- Classes de Atendimento Hospitalar;
- Educação Indígena;
- Educação Prisional – Programa Educação nas Prisões;
- Escola da Família/Educador Profissional;
- Oficina Ensino de Tempo Integral;
- Professor-Mediador Escolar e Comunitário (PMEC);
- Projeto Educação e Cidadania (Unidades de Internação Provisória – Fundação CASA);
- Projeto Revitalizando a Trajetória Escolar (Unidades de Internação – Fundação CASA);
- Sala de Leitura.
• Professores do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA);
• Professores-Coordenadores (PC) das UE;
• Vice-diretores das UE;
• Professores-Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) das Diretorias de Ensino (DE).
Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do hotsite do Projeto,
www.escoladeformacao.sp.gov.br/paa no canal “INSCRIÇÕES” entre os dias 2 e 12 de outubro de 2015.
Não haverá limite de vagas! Todos os profissionais que fizerem parte do público-alvo, respeitando-se os
critérios de impedimento, poderão inscrever-se! Para realizar a inscrição, os interessados deverão ler na
íntegra o Regulamento, assistir ao vídeo de apresentação do curso e, por fim, clicar no link correspondente
ao formulário de inscrição, disponível no próprio vídeo. No formulário de inscrição, utilizar, no campo “Usuário”, o CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen) e, no campo “Senha”, o RG (sem pontos ou hífen) ou senha
pessoal utilizada em outras ferramentas da Rede do Saber/EFAP.
Atenção: Inscrição realizada caracterizará vaga preenchida! As inscrições serão realizadas por adesão; portanto,
caberá a cada profissional interessado inscrever-se!
Para mais informações, consultem o hotsite do curso e, em caso de dúvidas, enviem um chamado por meio
do “Fale Conosco”.
Contamos com a participação de todos os interessados!
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

