
 

ATPC - 06/07/20 A 10/07/20 
 
Prezados Coordenadores, 
 
Em vista da importância das reuniões da ATPC para a formação docente, principalmente             
neste período de distanciamento, queremos salientar o papel fundamental do Professor           
Coordenador como articulador responsável pelas reflexões e momentos de formação na           
prática docente. 
As pautas das ATPC, elaboradas até agora, foram pensadas nas necessidades que as             
escolas estão vivendo neste período de isolamento social. 
É importante que o condutor das ações, atividades e reflexões, neste momento, seja o              
Professor Coordenador, que deve promover momentos de participação ativa dos docentes           
conforme Resolução SE 75/2014. 
 
Por conta da alteração no calendário escolar e possíveis atrasos na execução das             
formações, sabemos que, nem sempre, foi possível desenvolver todas as pautas           
disponíveis. Portanto, elaboramos uma tabela com as pautas já enviadas, pela Diretoria de             
Ensino, bem como as desenvolvidas pelo Programa CONVIVA. Aquelas que já foram            
trabalhadas, mas a equipe sente necessidade de um aprofundamento, poderão ser           
complementadas com outras pautas, inclusive as que já foram disponibilizadas pela EFAPE.            
Muitos temas estão interligados e podem ser contemplados às discussões.  
 
Além das pautas elaboradas pela DE, sugerimos também o desenvolvimento das pautas do             
programa CONVIVA para garantir a efetiva execução dos percursos formativos. 
 
Nesta semana, portanto, a escola organizará seus temas para as ATPC. As ações             
formativas são alicerces para a definição e tomada de decisão. Neste sentido, o papel do               
Coordenador é fundamental na mediação de todos os momentos da ATPC e na escolha dos               
temas pertinentes que atendam às necessidades da escola. 
 
Outra possibilidade de formação é explorar o material da OT realizada dia 29 de junho, no                
canal do Youtube do Núcleo Pedagógico. O vídeo contém práticas de engajamento            
apresentadas pelas escolas. Além disso, disponibilizamos, também, os links das          
ATPC/EFAPE apresentadas, por áreas, no CMSP. 
 
 
Quadro com as Pautas Formativas disponibilizadas pela DE: 
 
 

DATA TEMA ATPC LINK 



 

04 a 08 maio Habilidades essenciais da Área https://drive.google.com/drive/folders/1Fdmp
QI-xi6XuWE_xYGZYhD5So61JZBBq?usp=sh
aring  

11 a 15 de maio Metodologias ativas (todas as áreas) https://drive.google.com/drive/folders/12XLafJ
-YV38Mxw1-VmdgMuNWWrEjYosj 

18 a 22 maio Propostas de atividades com uso das 
Metodologias ativas por área 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6Kvh
gTh5Lit-VZ-yrA10iuy2bFVe6LU 

08 a 12 de junho Como promover o engajamento e a 
participação dos 
estudantes nesta época de isolamento 
social. 

https://drive.google.com/drive/folders/1A2ZU4
UqENzPRT6WUNcaGAvYzXLzuMH5i 

15 a 19 de junho Método de Melhoria de Resultados - 
MMR 
Replanejamento: percepções, 
aplicações, contribuições e 
sistematização dos dados, criação de 
indicadores 

https://drive.google.com/drive/folders/1eAuug
FlPpVwGqGLel4PLqYonmlVOkGSx 

29 junho a 03 de 
julho 

A importância das interações nas 
atividades escolares não presenciais. 

https://drive.google.com/drive/folders/1niPd_4
zHq1At1eNpwydXNAwaxdqqkC5W 

 
 
Quadro com as Pautas Formativas disponibilizadas pelo Programa CONVIVA:  
 
 

TEMA DESCRIÇÃO LINK 

CONVIVA SP – 
Conhecendo a Rede 
Protetiva ou Rede de 
Proteção 

Essa pauta formativa traz uma 
abordagem geral do que é o 
Programa CONVIVA SP, o 
estudo sobre a Rede Protetiva ou 
Rede de Proteção, o MMC (Método 
de Melhoria da 
Convivência), além dos objetivos da 
plataforma PLACON. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 

CONVIVA SP – A escola e 
a Rede Protetiva 

Discutir sobre o fluxo da Rede 
Protetiva e a maneira como a escola 
pode realizar os 
encaminhamentos. Apresentar a 
funcionalidade da Rede Protetiva em 
seu aspecto 
jurídico. Compreender que todas as 
instituições da Rede Protetiva 
desempenham funções 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 
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essenciais na proteção integral. 

CONVIVA SP – Formação 
da personalidade ética: 
como as atividades 
escolares podem promover 
o desenvolvimento da 
autonomia moral dos 
estudantes 1 

Essa é a primeira de uma sequência 
de duas pautas que tem como 
objetivo construir os conceitos de 
autonomia e heteronomia e orientar a 
discussão de valores morais para a 
formação da personalidade ética, 
temas importantes para para o 
desenvolvimento, a implementação e 
a efetivação do Programa CONVIVA 
SP. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 

Formação da 
personalidade ética: como 
as atividades escolares 
podem promover o 
desenvolvimento da 
autonomia moral dos 
estudantes 2 

Essa pauta aprofunda os conceitos 
estruturantes de autonomia e 
heteronomia e explora possíveis 
caminhos para a o desenvolvimento 
da autonomia ética e moral dos 
estudantes. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 

CONVIVA – Uso 
responsável da internet 1 

Trata da ética e responsabilidade na 
inserção de informações na internet 
onde serão apresentados os direitos e 
deveres de todos os cidadãos no uso 
consciente do ambiente 
virtual, de forma a auxiliar a se 
desenvolver atividades pedagógicas 
remotamente. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 

CONVIVA – Uso 
responsável da internet 2 

Convidamos a equipe escolar a entrar 
em contato com alguns estudos de 
casos verídicos, que desencadearam 
crimes virtuais, e com as respectivas 
ações realizadas para a solução 
desses casos. No intuito de 
conhecermos os projetos de 
prevenção de crimes na internet, 
veremos ainda a videoaula do diretor 
de Educação da Safernet, Dr. Rodrigo 
Nejm, objetivando esclarecer alguns 
pontos delicados referentes ao uso 
consciente da internet e auxiliar no 
desenvolvimento de práticas 
preventivas e restaurativas no período 
de ensino remoto. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1wgaGyTn9_xFEMjbEa9kYlwOp5i8in
5lL 

 
 
Quadro com links da OT realizada pelo NPE e ATPCs realizadas pelo CMSP: 
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Orientação Técnica - Engajamento de 29/06/2020 https://www.youtube.com/watch?v=qy5jkaePifQ 

ATPC Linguagens - CMSP https://www.youtube.com/playlist?list=PLLQ5nGIoHX
6xcXoSbiC9OeV3SXr9wYzxb 

ATPC Ciências Humanas - CMSP https://www.youtube.com/playlist?list=PLLQ5nGIoHX
6xV9wFEcMlEskv6hxusFxvt 

ATPC Ciências da Natureza e Matemática - CMSP https://www.youtube.com/playlist?list=PLLQ5nGIoHX
6z7FaAOL5KpyhUld_3MBGGZ 

ATPC Anos Iniciais - CMSP https://www.youtube.com/playlist?list=PLLQ5nGIoHX
6xEphUp6JfF3ZYWbJUKn2cf 

 
 
 
Salientamos aos coordenadores que, ao final de cada ATPC, as principais ideias que             
surgiram ao longo das discussões sejam registradas e socializadas com todos os            
professores para garantir a unidade das ações e a construção do pensamento coletivo,             
visando assim, a superação das dificuldades neste momento e o sucesso da aprendizagem             
dos estudantes. 
 
Bom trabalho a todos. 
  
Referências: 
Resolução SE 75/2014 - 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/75_14.HTM?Time=25/01/2016%2010:13:27 
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