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“Escola é...” Um novo espaço colaborativo!

Prezado(a) servidor(a),

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), em parceria com a Coordenadoria 
de Gestão da Educação Básica (CGEB), te convida a conhecer o novo espaço virtual “Escola é...”!

Acesse pelo endereço www.escoladeformacao.sp.gov.br/escolae!

Objetivos

O “Escola é...” é um novo espaço virtual que foi criado com os seguintes objetivos gerais:

• Reunir e organizar diferentes materiais (produção textual, videoconferências, vídeos, músicas, referências, 
cursos, ações de formação, entre outros);

• Orientar e dar suporte pedagógico aos servidores da rede estadual de ensino quanto ao uso desses materiais;

• Relacionar os temas, os eventos e as ações, todos previstos no calendário escolar, de forma que o servidor 
possa se planejar e se preparar para o ano letivo. 

Este espaço será constantemente atualizado durante todo o ano e permitirá que todo profissional da rede 
estadual de ensino encontre os materiais com facilidade, podendo, então, utilizá-los como suporte, planejamento 
e preparação em sua prática pedagógica. Possibilitará, também, que toda a comunidade escolar tenha acesso 
às ações previstas no Calendário Escolar e informações sobre o ano letivo.

Como navegar no site “Escola é...”?

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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O “Escola é...” está organizado da seguinte maneira: 

1. Página Início, que contém a linha do tempo do Calendário Escolar, com os principais momentos peda-
gógicos que serão amparados com os materiais a serem disponibilizados neste site. E o espaço para o 
resumo das novidades de cada canal, atualizado regularmente;

2. Canal Apresentação, com informações sobre a ação;

3. Canal Biblioteca, em que serão disponibilizados os diferentes materiais que servirão de insumos para os 
servidores planejarem e prepararem suas ações pedagógicas durante o ano letivo;

4. Canal Aconteceu na DE, que é um espaço de trocas. Todas as diretorias de ensino e unidades escolares 
poderão participar, enviando suas experiências à CGEB, que, após curadoria, serão publicados neste canal. 
O primeiro “Aconteceu na DE” já está disponível e é um relato da DE de São Vicente. Assista e participe!

5. Canal Reunião de Trabalho, em que serão disponibilizadas as gravações das videoconferências de interação 
com as diretorias de ensino e unidades escolares. O objetivo é gerar uma rede de informações com trocas 
de experiências e conhecimentos, para a superação dos desafios do ensino e da aprendizagem;

6. Canal Boletins, onde todos os boletins enviados pela CGEB e pela EFAP a respeito do “Escola é...”, como 
este que está lendo, estarão disponíveis para consulta.

Para encontrar qualquer material nos canais “Biblioteca”, “Aconteceu na DE” e Reunião de Trabalho”, você 
poderá pesquisar de duas maneiras:

1. Selecionar uma das categorias listadas, que reunirá todos os materiais categorizados com este tema;

2. Digitar uma palavra-chave no campo “Pesquisar”. A busca será feita considerando tanto o título quanto 
a descrição dos materiais.

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

Resumo das 
novidades de 

cada canal, 
atualizado 

regularmente.



10/02/2017
nº 1

Agora, convidamos você a navegar por este espaço e consultar o que já está disponível. No canal “Biblioteca”, 
por exemplo, já temos materiais importantes relacionados ao “Acolhimento” e ao “Planejamento” do ano letivo.

Esperamos que você aproveite este novo espaço colaborativo!

Aproveitamos para te desejar um feliz 2017!

Atenciosamente,

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza”

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


