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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 399/2020 

Data: 16/09/2020 

Assunto: Formações adicionais com o foco na preparação para apoio e condução dos 

desdobramentosdas transmissões realizadas pelo Centro de Mídias que compõem as ATPC de 

Recuperação eAprofundamento 
 

 Prezada Equipe Gestora 
 

Conforme informado nas apresentações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, professores de 

Língua Portuguesa e Matemática que tiverem interesse estão convidados a participarem de formações 

adicionais com o foco na preparação para apoio e condução dos desdobramentos das transmissões 

realizadas pelo Centro de Mídias que compõem as ATPC de Recuperação e Aprofundamento.  

Tais formações adicionais - que têm como foco a formação de formadores - trarão a oportunidade do 

professor consolidar e aprimorar sua prática pedagógica de formador de professores com a aplicação dos 

aprendizados adquiridos apoiando a formação de seus pares durante as ATPCs.  

Atuar como professor facilitador é uma opção de cada docente, caso tenha interesse em:  

• participar, opcionalmente, de formações adicionais oferecidas pelo órgão central, podendo ser 

complementada pela DE, antes da realização das ATPC;  
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• apoiar o Professor Coordenador (PC) no desenvolvimento das ATPC com os colegas, com foco nas 

especificidades do ensino e da aprendizagem do componente. 

Todos os professores de Língua Portuguesa e Matemática (incluindo os professores polivalentes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental) interessados em participar das formações de formadores no Centro de 

Mídias poderão acompanhá-las, independentemente de serem indicados como facilitadores ou não, 

inclusive como uma oportunidade de conhecerem e, caso se interessem, se disponibilizem a atuar como 

facilitadores durante as ATPC. 

As formações dos formadores (PC, PCNP e professores facilitadores) ocorrerão uma semana antes de cada 

ATPC de Recuperação e Aprofundamento, conforme esta agenda:  

• Anos Iniciais do Ensino Fundamental: terça-feira às 13h30 (com semanas intercaladas de Língua Portuguesa 

e Matemática);  

• Anos Finais e Ensino Médio – Matemática: segunda-feira às 8h30;  

• Anos Finais e Ensino Médio – Língua Portuguesa: segunda-feira às 13h30.  

OBS.: Como as ATPC de recuperação e aprofundamento alternam-se com pautas propostas pela EFAPE, 

cumpre destacar que nem todas as semanas acontecerão formação de formadores. - para Anos Finais e 

Ensino Médio ocorrerá a cada quinzena. Para os Anos Iniciais, teremos (i) uma semana com formação dos 

formadores para condução da pauta de Língua Portuguesa; (ii) na semana seguinte de Matemática e na (iii) 

terceira não haverá formação de formadores. Em seguida, esse mesmo ciclo se repete sucessivamente. 

Destacamos que a atuação do professor como facilitador não substitui o PC em suas atribuições, em 

especial como formador, cabendo ao professor contribuir para a mediação das atividades pedagógicas de 

trabalho coletivo, cuja organização e condução cabe ao PC.  

Além disso, não há remuneração ou gratificação adicional, pois a atuação enquanto facilitador ocorrerá 

durante o horário regular de trabalho dentro de sua carga horária semanal - durante tempo de ATPC do qual 

já participa - tendo porém durante esse mesmo tempo um papel mais ativo apoiando o PC, e tendo a 

oportunidade de participar, opcionalmente, de formações para as quais estão convidados.  

Como é opcional para os docentes, algumas escolas poderão não contar com professores facilitadores. Não 

há limitação quanto ao número de professores facilitadores em cada escola; por exemplo, pode haver um 

professor facilitador de Matemática para o período matutino e outro para o período vespertino e cada um 

poderá apoiar as ATPC da manhã e da tarde, respectivamente. E as formações dos formadores serão abertas 

a todos os professores interessados. 

No tutorial disponível neste link , serão apresentadas orientações sobre a indicação dos professores 

facilitadores na SED (Secretaria Escolar Digital), para que possam ser reconhecidos pela contribuição para 

a formação de seus pares, incluindo menção honrosa por terem contribuído com a formação dos seus 

pares na escola, e sua participação nas formações dos formadores possa ser acompanhada.  

https://drive.google.com/file/d/1z9Kyv9O0hu1wN1Hm7MMJ6-e1x7zXvH7G/view
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Lembramos que para a indicação de quem serão os professores facilitadores, o diretor da escola, em 

conjunto com os demais membros equipe gestora da escola e professores, identifica os professores que 

teriam interesse, e seleciona quem serão os professores facilitadores da escola, caso haja.  

Para o registro dessa indicação, solicitamos que os gestores escolares - Diretor de escola, Vice-diretor, 

Professor Coordenador ou Gerente de Organização Escolar (GOE) indiquem se suas escolas têm professores 

facilitadores, e se sim quais são, até o dia 25 de setembro de 2020. Destaca-se que, caso a escola tenha 

mudanças nos seus professores facilitadores, poderão realizar também alterações posteriormente.  

Atenciosamente,                                                              

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP Responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta  

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


