
 

ATPC - 13/10/20 A 16/10/20 
 

Tema: Planejamento 4° bimestre - Programa Recuperação e Aprofundamento e as 
competências socioemocionais 

 
 
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. 
 
Tendo em vista o momento de encerramento do 3° bimestre bimestre, é imprescindível o              
planejamento do novo bimestre que se inicia com foco na recuperação e aprofundamento.             
Para isso, orientamos que na ATPC desta semana de 12 a 16 de outubro a formação seja                 
voltada para o estudo dos materiais Aprender Sempre - Orientações para articular o             
desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências        
de atividades e o Documento orientador Recuperação e aprofundamento nos          
componentes além de Língua Portuguesa e Matemática. 
 
 
Objetivo da ATPC 
 

● Planejar o 4° bimestre a partir da articulação das habilidades socioemocionais com            
as habilidades essenciais do programa de recuperação e aprofundamento.  

 
Materiais e recursos necessários para desenvolver a pauta: 
 

● Computador e/ou celular; 
● Acesso à internet; 
● Bloco de anotações e caneta; 
● Material Aprender Sempre Orientações para articular o desenvolvimento das         

competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades (Língua         
Portuguesa ou Matemática). 
Link: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundam
ental/aprender-sempre-ef/ 
  

 
 
 
 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/


 

Atividade 1: Leitura do material Aprender Sempre  
 
Tempo estimado: 90 minutos 
 
 
O que fazer: 
 
Disponibilizar o material Orientações para articular o desenvolvimento das          
competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades (Língua         
Portuguesa ou Matemática).  
 
Este material será utilizado para todos os professores de todas as áreas. Reserve um              
tempo para que os professores façam a leitura dos temas que começam a partir da página                
05 até a 17. 
 
Após a leitura organize os professores para que realizem uma discussão sobre o texto, para               
isso considere os questionamentos a seguir: 
 

● A perspectiva da educação integral está presente no Currículo Paulista. Como as            
competências socioemocionais corroboram para o desenvolvimento pleno dos        
estudantes? 

● O que são as competências socioemocionais? 
● Quais são as competências socioemocionais e como elas se organizam? 
● Por que trabalhar com o desenvolvimento de competências socioemocionais durante          

a recuperação das aprendizagens? 
● Considerando a sua área de atuação, como articular as competências          

socioemocionais às sequências de atividades de recuperação das aprendizagens? 
 
Finalização da ATPC 
 

Espera-se que a partir destas discussões os professores possam começar a           
considerar as competências socioemocionais na elaboração dos roteiros de estudos para o            
4° bimestre - Programa de Recuperação e Aprofundamento. Na próxima pauta da ATPC             
exploraremos como o professor pode realizar a articulação dessas competências com as            
habilidades essenciais e de suporte.  
 
 
 
 
 
 
 


