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Assunto:   ORGANIZAÇÃO DAS ATPC E FORMAÇÃO DOS FORMADORES DAS 

ATPC A PARTIR DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS / DE ATIVIDADES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E MATEMÁTICA / RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO 

ESCOLAS REGULARES E ESCOLAS DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) realizará as formações 

sobre Recuperação e Aprofundamento, com foco nas sequências 

didáticas/atividade de Língua portuguesa e Matemática. 

  

O objetivo destas formações é apoiar os professores no desenvolvimento das 

habilidades essenciais para que os estudantes possam seguir sua trajetória escolar, 

garantindo o que deve aprender em 2020/2021 em cada componente curricular. 

  

Para esta ação estão disponíveis, além dos materiais regulares para todos os 

componentes curriculares (PNLD, Ler & Escrever, EMAI e SPFE), os professores 

que atuam com Língua Portuguesa e Matemática nos Anos Iniciais, Anos Finais e 

Ensino Médio terão como apoio à sua prática o material adicional Aprender 

Sempre - Volume 3. Esse material é composto por sequências didáticas/de 

atividades adicionais construídas a partir de habilidades essenciais, recuperando 

aprendizagens de séries e bimestres anteriores, e desenvolvendo novas 

aprendizagens para o percurso educacional dos estudantes. 
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Para apoiar a implementação do material adicional de recuperação e 

aprofundamento, o Aprender Sempre - Volume 3, em 31/08/20 e 01/09/20, serão 

organizadas pela SEDUC as primeiras formações para os PCNP, PC e 

Professores Facilitadores de Língua Portuguesa e Matemática, profissionais 

que apoiarão as formações dos professores durante a ATPC. É importante que os 

Diretores convidem os Professores que serão os facilitadores para atuar em Língua 

Portuguesa e Matemática, no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais e Ensino 

Médio (Apenas escolas regulares) cujo papel é: 

 

 Participar das formações adicionais oferecidas pela DE ou órgão central antes 

da realização das ATPC. 

 

 Apoiar o Professor Coordenador no desenvolvimento das ATPC com os 

colegas, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem do 

componente (Língua Portuguesa e Matemática) e na adaptação das pautas à 

realidade da escola. 

  

Os professores facilitadores terão importante atuação em sua escola, junto ao PC, 

uma vez que poderão contribuir para a formação de seus pares. Todos os 

professores interessados em participar das atividades de formação como os 

professores facilitadores deverão acompanhar as atividades na próxima 

semana no Centro de Mídias.  

 

Segue abaixo a tabela com a organização das formações referente a próxima 

semana: 
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Dia Horário Segmento Componente 

curricular 

Público Alvo Onde será a 

transmissão? 

31/8 

Segunda- 

feira 

8h30 às 

10h 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental e 

Ensino Médio 

Matemática - DNP; 

- PCNP de Matemática; 

- PC das escolas que 

ofertam Anos Finais e 

Ensino Médio; 

- Professores Facilitadores 

de Matemática; 

- PCG e PCA 

Centro de Mídias  

Canal Gestão 

31/8 

Segunda- 

feira 

13h30 às 

15h 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental e 

Ensino Médio 

Língua 

Portuguesa 

- DNP;  

- PCNP de Língua 

Portuguesa;  

- PC das escolas que 

ofertam Anos Finais e 

Ensino Médio; 

- Professores Facilitadores 

de Língua Portuguesa; 

- PCG e PCA 

Centro de Mídias 

Canal Gestão 

1/9 

Terça- 

feira 

13h30 às 

15h 

Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental  

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

- DNP; 

- PCNP de Anos 

Iniciais; 

- PCs de anos iniciais; 

- Professores 

Facilitadores de anos 

iniciais; 

- PCG e PCA. 

 

 

Centro de Mídias  

Canal Gestão 
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Importante!!! 

 

Saliento que na hipótese de não existir o Professor Facilitador, é de responsabilidade 

do Professor Coordenador a condução das pautas formativas da SEDUC em torno 

das sequencias didáticas a serem desenvolvidas dentro do Programa de 

Recuperação e de Aprofundamento das aprendizagens. 

Para as escolas de Ensino Integral (PEI) a condução das pautas formativas serão 

realizadas pelo PCG e pelo PCA. 

 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

 

 

 

 

 

 


