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Circular nº 027/2020 – NPE
Osasco, 03 de fevereiro de 2020.
Srs.(as) Diretores(as) de Escola,
Srs.(as) Supervisores de Ensino
Srs. (as) Professores Coordenadores,

Assunto: Orientação Técnica – “ATPC como espaço de Formação Continuada”.
O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que durante o ano
de 2020 as Escolas receberão uma série de novas pautas, com foco na implementação do
Currículo Paulista, explorando temáticas referentes aos programas e projetos estratégicos da
SEDUC-SP.
A intenção é oferecer recursos para que o Professor Coordenador prepare as ATPC, tornando
esse tempo de formação ainda mais proveitoso para as equipes. Com todas as escolas
trabalhando a partir de um mesmo material, aumentamos a sintonia e a possibilidade de
interlocução na Rede.
Nesta semana, as primeiras pautas chegam às escolas, a fim de favorecer sua organização neste
início de ano letivo. No arquivo anexo (Documento Orientador do Programa de Formação),
você encontra orientações detalhadas sobre todo o processo de utilização das pautas, levando
em conta aspectos importantes como cronograma e cargas horárias, especificidades das áreas
do conhecimento e disponibilização de materiais extras para aprofundamento dos temas.
Acreditamos no impacto que as formações têm na melhoria do processo de ensino e
aprendizagem. Professores engajados e com acesso a novos conhecimentos têm mais chances
de ampliar o potencial de cada estudante.
Segue o link no qual as pautas estarão disponíveis, cujo acesso estará liberado no dia
03/02/2020, a partir das 10 horas: https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=433
Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e coloca-se à disposição
esclarecimentos.
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Atenciosamente,
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