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A tarefa de formação continuada de professores, técnicos e gestores da Secretaria Estadual de Educação coube à EFAPE - 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, que conta com a Rede do Saber, composta por 

ambientes físicos e virtuais, soluções tecnológicas e processos que dão suporte à operacionalização das ações de formação 

de professores e demais profissionais.

Ao longo de 2018, a EFAPE manteve sua proposta de enfatizar o Ensino à Distância como estratégia de formação continuada 

dos quadros da SEDUC, por meio de cursos organizados em três eixos:

Eixo I – Currículo e Prática de Ensino na Educação Básica, suas Modalidades e Atendimentos Específicos; 

Eixo II – Gestão Educacional; 

Eixo III – Grandes Temas da Educação.

Meta 21 – Viabilizar um novo modelo de formação para os profissionais da Secretaria da Educação, visando ao 
exercício do magistério e/ou das atividades relacionadas à gestão da educação básica, considerando os Quadros dos 
Servidores, a saber: Quadro do Magistério - QM, Quadro de Apoio Escolar - QAE e Quadro de Suporte Escolar - QSE, de 
acordo com a estrutura vigente



➢ Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas Classes Docentes do Quadro do Magistério – PEB I e PEB II.

➢ Introdução aos Direitos Humanos e ECA para Educadores 1ª Edição 2018.

➢ Introdução à gestão democrática e participativa: diálogos e inclusão educacional.

➢ Curso Específico de Formação aos Ingressantes Diretores de Escola.

➢ Avaliação Educacional.

➢ Introdução à Mediação Escolar e Comunitária.

➢ Curso de Formação em Gestão Democrática: Conselheiros de Escola.

➢ Programa Mestrado & Doutorado.
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Das inciativas formativas, é válido destacar aquelas que foram desenvolvidas no sentido de fortalecer as políticas 

pedagógicas da SEDUC
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