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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 289/2020 

Data: 06/07/2020 

Assunto: Registros no CADFORMAÇÃO 
 

 Prezados Gestores: 
 

Em decorrência de algumas dúvidas pendentes sobre os registros de ações no sistema 

CADFORMAÇÃO, esclarecemos alguns pontos importantes conforme orientações do 

atendimento.educacao.sp.gov.br : 

 

 Os registros das ATPCs serão por dia e período (até sete ATPCs). Se a escola tem três 

períodos, deverão ser feitos três registros a cada dia; conforme orientação dada em VC de 

14 de fevereiro de 2020, que pode ser consultada em 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8581 Ressaltamos 

também que cada período tem um público diferente, portanto há necessidade da inclusão 

da ação no CadFormação. 

 

 As formações que não configuram no mínimo 6 horas de duração podem ser 

cadastradas como Oficina - DE, metodologia de trabalho em grupo, caracterizada pela 

construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e intercâmbio 

de experiências, em que o saber não se constitui apenas no resultado final do processo de 

aprendizagem, mas também no processo de construção do conhecimento. As abas a 

serem preenchidas conforme a necessidade da DE estão a seguir: 
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Plataformas de videoconferência e comunicação como o TEAMS, oferecem subsídios 

necessários para que essa formação, Oficina - DE, aconteça no coletivo, mesmo o 

encontro sendo virtual. Neste caso, o registro no CadFormação deve indicar que a ação 

ocorreu à distância, no formato EAD, inserindo Ofício adaptado para o tema “Oficina”. 

No momento não há a possibilidade de registros pela UE de atividades que não 

sejam ATPC.  Está em análise pelo órgão central responsável, a necessidade ou não de 

inserção de demais ações formativas pelas unidades escolares no CadFormação. 

 

 Para auxílio em relação aos registros que se encontram pendentes no sistema, é 

necessário que os itens específicos com dificuldade sejam pontuados no FALE 

CONOSCO, no endereço atendimento.educacao.sp.gov.br . 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

Responsável: 

Carla de Cássia Bragada 

PCNP – Língua Portuguesa/Conviva 

 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 

 


