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COMUNICADO - NÚCLEO PEDAGÓGICO DE ENSINO – Nº 075/2021. 

 
Data: 15/02/2021 
Assunto: ATPC de Ciências Humanas 
 
 

Prezada Equipe Gestora e Professores,  

 

Comunicamos que a ATPC para os professores da área de Ciências Humanas, a 

ser realizada pela Diretoria de Ensino, ocorrerá no dia 16/02 (terça-feira), das 10h às 11h30 

por meio do aplicativo Microsoft Teams. Ressaltamos que os professores acompanham de 

acordo com a sua carga horária de ATPC.  

O tema desta ATPC será: “Orientações pedagógicas para o início do 1º Bimestre” 

1º momento:  

- Apresentação dos PCNP; as novas atribuições da função e do Professor Coordenador de 

Agrupamento Escolar (PCAE); 

2º momento:  

- Retomada das ATPC/2020 e do Programa de Recuperação e Aprofundamento da 

Aprendizagem; 

3º momento: 

- Acolhimento permanente dos estudantes; 

4º momento: 

- Novas funcionalidades CMSP/SED; 

- Registro de participação; 

Encerramento  

 

 
Como acessar as reuniões de ATPC de Ciências Humanas:  

 

Para essa primeira ATPC da DE no ano de 2021, criaremos um link de acesso à 

reunião no aplicativo Microsoft Teams. Solicitamos aos gestores que orientem os novos 

professores quanto ao uso e acesso a esse aplicativo. 
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Nessa reunião solicitaremos e-mail institucional de professores e gestores 

(@professor.educacao.sp.gov.br), por meio de um formulário a ser preenchido ao final da 

ATPC, para posteriormente criarmos uma Equipe de ATPC de Ciências Humanas no Teams. 

 

Orientamos que todos acessem a reunião de ATPC pelo seguinte link:  

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=7dbd59ff-bb56-4d29-9ccd-

b13c7ac1b6d3&tenantId=50762edc-f950-4f48-b439-

ec342282600c&threadId=19_meeting_MGRjZTVjZmItYjcyYy00MjdjLWJlZmQtOWM3MmZjNm

RmZGVj@thread.v2&messageId=0&language=pt-BR  

 

 

Professores que assistem às ATPC gravadas:  

Os professores que realizam a ATPC no período da tarde ou noite poderão assistir à 

gravação que será enviada para o e-mail de suas respectivas Unidades Escolares.   

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 Atenciosamente, 

 

 

João Marques, Leonardo Mamede e Tiago Cunha  

Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico - Ciências Humanas  
Diretoria de Ensino – Região Pindamonhangaba 

 
 
 
De acordo: 

Luís Gustavo Martins de Souza 
Dirigente Regional de Ensino 
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