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Assunto:    Pautas para ATPC    
 

  
Prezada Equipe Gestora das unidades escolares,  

 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 

(EFAPE) e a Coordenadoria Pedagógica (COPED) informam que, para apoiar o trabalho 

semanal, as pautas para ATPC continuam sendo disponibilizadas no AVA-EFAPE. Lembramos 

que, a cada semana, continuarão sendo disponibilizadas pautas relacionadas aos projetos e 

programas da SEDUC, e caberá às escolas, com o auxílio das diretorias de ensino, realizar as 

adaptações e adequações que julgarem necessárias, principalmente considerando as questões 

específicas de cada escola e o número de ATPC que cada professor participa. Porém, é importante 

observarmos que algumas pautas seguem o calendário escolar e que só terão sentido se forem 

desenvolvidas em determinado período, como as de recuperação e aprofundamento, a serem 

realizadas antes das Semanas de Estudos Intensivos, ou as do MMR, para que os professores 

participem ativamente das reuniões de N3. A EFAPE e a COPED estão analisando os dados 

obtidos por meio das enquetes de cada ATPC, para avaliação desse processo, visando aprimorar 

o apoio oferecido pela Secretaria à formação continuada. Nesse sentido, reforçamos a importância 

de que todos respondam à enquete presente em cada pauta. Além disso, estamos avaliando as 

informações trazidas pelos diretores de Núcleo Pedagógico das DE na formação realizada no dia 

07/02, para aprimorar as pautas. Temos prevista uma formação com alguns professores 

coordenadores e pretendemos, nessa oportunidade, escutá-los também. Todas essas ações 

elencadas visam avaliar o desenvolvimento desse processo para adequações. Contamos com a 

contínua colaboração de todos nesse importante processo em que a escola reforça seu papel como 

lócus de formação. Segue abaixo tabela com a indicação do que são e não são as pautas formativas 

para as ATPC:  
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