INSCRIÇÕES

nº 01 – 18/06/2021

Inscrições para o programa Inglês
pra todos.

Prezado(a) professor(a),
Estão abertas as inscrições para o programa “Inglês pra todos”,
uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEDUC–SP) para contribuir com o pilar de formação de professores.
O objetivo deste pilar é promover diagnósticos dos níveis de conhecimentos de língua inglesa dos docentes da Rede Estadual de Ensino
Paulista, além de desenvolver formações com foco em aprimoramento na língua e nas metodologias de ensino.
Neste momento, serão selecionados 1200 docentes, que estão atuando em sala de aula, para participarem da fase piloto do programa
Inglês pra todos, e serão organizados em grupos de 300 professores.
Cada grupo será direcionado para fazer os cursos com uma das três
instituições, previamente elegidas, e um quarto grupo de controle
participará das formações pela SEDUC; porém, nessa fase, não estarão inclusas as formações do Programa Inglês pra todos.

Importante:
Todos os docentes
desta fase, incluindo os
do grupo de controle,
farão um teste de proficiência de entrada pela
instituição Mastertest e
outro de saída.

Quem poderá se inscrever?
Todos os Professores de Educação Básica I (PEB I) e Professores de
Educação Básica II (PEB II), com contrato ativo na Secretaria Escolar
Digital (SED) no mês de junho de 2021, desde que estejam atuando em
sala de aula.

Período de inscrição
As inscrições serão por ordem de adesão, e ficarão abertas no período de 18 a 25 de junho de 2021 ou até as vagas serem completamente
preenchidas, o que ocorrer primeiro.
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Número de vagas e organização dos grupos
1. Para esta fase do programa, serão disponibilizadas 1200 vagas, e os participantes serão divididos em quatro grupos, sendo que:
• Três grupos (300 participantes cada) terão acesso aos cursos de 90 horas;
• Um grupo (300 participantes que constituirão o grupo de controle) não terá acesso aos
cursos desta fase do programa, mas participarão de outras ações formativas da SEDUC.
Ao realizar a sua inscrição, você será direcionado(a) para um dos grupos mencionados e,
após o período de inscrição, deverá participar até o final desta fase do programa. Destacamos, ainda, que todos os participantes desta ação, independentemente do grupo, deverão
realizar o teste de proficiência no início e outro teste no final da fase piloto.
Após o processo de inscrição, a EFAPE definirá os grupos aleatoriamente, considerando os
resultados dos testes e o perfil dos inscritos, buscando organizar os grupos de forma que
fiquem com características mais próximas entre si.
2. Haverá uma lista de espera para até 120 interessados;

Como realizar a inscrição
O(a) servidor(a) interessado(a) deverá seguir estes passos:
• Acessar o site da EFAPE (efape.educacao.sp.gov.br);
• Clicar em “Cursos e Formações” e, em seguida, localizar a página “Inglês pra todos”;
• Por fim, ler atentamente as informações e, após ciência de todas as orientações e as regras,
clicar ao final da página em “Inscrição SEDUC”.
Para conhecer mais sobre esta ação, acesse https://inglespratodos.educacao.sp.gov.br.
Em caso de dúvidas, fale conosco por meio do Portal de Atendimento da Secretaria da Educação. Para isso, clique aqui!
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação doEstado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”
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