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Olá, professor(a)! 

Que tal usar novas linguagens em suas aulas? Os vídeos podem ser 
grandes aliados!

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) e a 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educa-
ção do Estado de São Paulo (EFAPE) convidam você para participar da 
terceira turma do curso online de audiovisual Minuto Escola.

Coordenado pela educadora Moira Toledo e pelo cineasta e criador 
do Festival do Minuto Marcelo Masagão, este curso tem como foco a 
discussão da edição de vídeos, a fim de formar leitores de imagens. 

A proposta é para que, ao final das atividades, os professores tenham 
consistentes ferramentas para trabalharem com a linguagem do re-
curso audiovisual em sala de aula, independentemente das áreas de 
atuação ou de seus conhecimentos prévios. Basta ter um celular com 
câmera e aproveitar as infinitas possibilidades.

Quem pode participar?
Esta ação é destinada a Professores de Educação Básica I e II, Profes-
sores Coordenadores, Professores Coordenadores do Núcleo Pedagó-
gico de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, de Ensino Fundamental 
dos Anos Finais, de Ensino Médio e do Centro de Estudo de Línguas da 
Rede Estadual de Ensino de São Paulo.

Qual a carga horária e o período do curso?
O curso possui uma carga horária de 45 horas, com atividades sín-
cronas e assíncronas a serem realizadas totalmente online, durante o 
período de 45 dias.

As atividades estarão disponíveis de 23 de agosto a 5 de outubro 
de 2021.

Atenção! 

Serão oferecidas 
2.000 vagas para esta 
turma com preenchimento 
por ordem de inscrição.
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Como realizar a inscrição?
A inscrição poderá ser realizada até o dia 18 de agosto de 2021, por 
meio do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeORD2EaidZPi3pBrIELqtgyOCjqDzE3uxStcRDlMYSovy7
Ig/viewform.

Para mais informações, acesse a página do Minuto Escola por meio do 
link https://minutoescola.wordpress.com.

Se você não participou das turmas anteriores, não perca essa chance 
e faça já a sua inscrição!

Em caso de dúvidas, “Fale Conosco”.

Atenciosamente,

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

Importante:

Após a conclusão 
do curso, os profissionais 
receberão a certificação 
emitida pelo parceiro e re-
conhecida pela EFAPE para 
Evolução Funcional.
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