COMUNICADO

05/02/2021

Atualização de atividades relacionadas
às ATPC e às Formações do Programa
de Recuperação e Aprofundamento
Prezados(as) Dirigentes, equipes de Supervisão de Ensino, equipes do Núcleo Pedagógico, equipes gestoras das escolas e professores,
Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) realizará atualização no cronograma das ATPC e das formações de Recuperação e Aprofundamento, com foco nas sequências didáticas/atividades de Língua Portuguesa e
Matemática.
O objetivo destas formações será apoiar os professores no desenvolvimento das habilidades essenciais
para o estudante poder seguir sua trajetória escolar, garantindo o que deverá aprender em cada área/
componente, bem como, rever e recuperar os conhecimentos que não foram apreendidos.
Diante da nova estrutura de organização das ATPC e Formações do Programa de Recuperação, vale
salientar que o Professor Coordenador gerenciará as ATPC, mas não fará a mediação nos momentos
denominados como desdobramentos, o que o liberará para realizar a gestão pedagógica e o apoio individualizado ao professor (análise e devolutiva do plano de aula, intervenção pedagógica, realizar a
observação de sala de aula e fazer devolutiva formativa). Esses desdobramentos serão transmitidos durante as ATPC, indicando as ações a serem realizadas pelos professores, entre os pares nas UE, no terceiro momento de formação continuada (Semana B – das 10h45 às 12h15). Mais informações acesse aqui.
Outra importante mudança será a estruturação das formações constituindo uma trilha formativa traçada entre Órgão Central, Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, em que todos os agentes do processo estarão envolvidos na construção de um movimento metodológico contínuo (apresentação, desenvolvimento e finalização). A intenção será, ainda, disponibilizar um cronograma antecipado com as
trilhas formativas que serão protagonizadas pelos agentes indicados (Órgão Central, DE e UE).

I. ATPC 2021
Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
As formações serão realizadas durante as ATPC, e estarão distribuídas por área do conhecimento (Terça-feira Ciências Humanas, Quarta-feira Linguagens e Quinta-feira Ciências da Natureza e Matemática),
conforme segue:
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Manhã
Início
Término
às 7h
às 7h45

Tarde
Início
Término
às 13h30 às 14h15

às 7h45

às 8h30

14h15*

15h*

Semana A

às 8h30

às 9h15

às 15h*

às 15h45*

Para todas as
áreas

às 9h15

às 10h

às 15h45*

às 16h30*

às 10h

às 10h45

às 16h30

às 17h15

às 10h45

11h30

17h15

às 18h

11h30

às 12h15

às 18h

às 18h45

EFAPE/
Pauta
DE/UE
UE
Tema local
Temas gerais
EFAPE Canal Formação de
Professores
Temas gerais
EFAPE Canal Formação de
Professores
Temas gerais
EFAPE Canal Formação de
Professores
Planejamento/
DE
orientação
Planejamento/
DE
orientação
Planejamento/desUE
dobramento

*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã.
Portanto, na Semana A, as pautas de todas as áreas do conhecimento estarão organizadas da seguinte forma:
• um tempo de ATPC com pautas definidas pela escola, com temas locais;
• três tempos de ATPC com pautas da SEDUC, com outros temas, além de recuperação e aprofundamento;
• dois tempos de ATPC com pautas definidas pela DE, com foco no planejamento/orientação de ações
pedagógicas;
• um tempo de ATPC para planejamento/desdobramento dessas pautas na escola.
Já na Semana B, em que as formações da EFAPE terão um maior foco na recuperação e no aprofundamento, a organização para Língua Portuguesa e Matemática será da seguinte forma:
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Manhã
Início
Término
às 7h
às 7h45
às 7h45
às 8h30

Tarde
Início
Término
às 13h30 às 14h15
às 14h15 às 15h

às 8h30

às 9h15

às 15h*

às 15h45*

às 9h15

às 10h

às 15h45

às 16h30

às 10h

às 10h45

às 16h30

às 17h15

às 10h45

às 11h30

às 17h15

às 18h

às 11h30

às 12h15

às 18h

às 18h45

Semana B
a partir de 08/02
Recuperação e
aprofundamento
MAT e LP

EFAPE/
Pauta
DE/UE
UE
Tema local
UE
Tema local
Currículo
EFAPE Canal Formação de
Professores
Rec. e aprofundamento
EFAPE Canais de Recuperação e aprofundamento por ano/série
Rec. e aprofundamento
EFAPE Canais de Recuperação e aprofundamento por ano/série
Desdobramento da
UE
pauta
Desdobramento da
UE
pauta

*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã.
Ainda na Semana B, em que as formações da EFAPE terão um maior foco na recuperação e no aprofundamento, a organização para Língua Portuguesa e Matemática será da seguinte forma:
• dois tempos de ATPC com pautas definidas pela escola, com tema local;
• um tempo de ATPC com pauta da SEDUC, com temas do Currículo;
• dois tempos de ATPC com pautas da SEDUC de recuperação e aprofundamento, a saber:
• As duas transmissões serão ao vivo (tanto pela manhã quanto pela tarde) no aplicativo Centro de Mídias SP (na 1ª ATPC, com um foco na etapa de ensino, e na 2ª ATPC com um foco em cada ano/série);
• dois tempos de ATPC para o desdobramento da pauta formativa UE, podendo contar com o apoio do
PC, PCNP e PAC (Professor de Apoio Curricular), quando houver, para auxiliar os professores de Língua
Portuguesa e Matemática de sua escola.
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Para os professores dos demais componentes curriculares, haverá transmissões da EFAPE, focadas na
Recuperação e Aprofundamento para as diferentes áreas de conhecimento, de acordo com o dia da
ATPC de cada uma delas. A saber:

Semana B

Manhã
Início
Término
às 7h
às 7h45
às 7h45
às 8h30

Tarde
Início
Término
às 13h30 às 14h15
às 14h15 às 15h

às 8h30

às 9h15

às 15h*

às 15h45*

às 10h

às 15h45*

às 16h30*

às 10h

às 10h45

às 16h30*

às 17h15*

às 10h45

às 11h30

às 17h15

às 18h

às 11h30

às 12h15

às 18h

às 18h45

a partir de 08/02
Recuperação e às 9h15
aprofundamento
CH, Arte, Ed.
Física, Inglês e
CN

EFAPE/
Pauta
DE/UE
UE
Tema local
UE
Tema local
Currículo
EFAPE Canal Formação de
Professores
Rec. e aprofundamento
EFAPE
Canal Formação de
Professores
Rec. e aprofundamento
EFAPE
Canal Formação de
Professores
Desdobramento da
UE
pauta
Desdobramento da
UE
pauta

*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã.
Ainda na Semana B, em que as formações da EFAPE terão um maior foco na recuperação e no aprofundamento, a organização para CH, Arte, Ed. Física e CN será da seguinte forma:
• dois tempos de ATPC com pautas definidas pela escola, com tema local;
• um tempo de ATPC com pauta da SEDUC, com temas do Currículo;
• dois tempos de ATPC com pautas da SEDUC de recuperação e aprofundamento;
• dois tempos de ATPC para o desdobramento da pauta formativa na escola.
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As reprises das transmissões da EFAPE no Centro de Mídias no período noturno, tanto na Semana A
quanto na Semana B, iniciarão às 19h. Destaca-se que as reprises no período noturno serão aplicadas
apenas às formações de Anos Finais e do Ensino Médio.
Além das reprises, os vídeos ficarão disponíveis no Youtube do Centro de Mídias e no seu Repositório,
possibilitando serem assistidas em outros momentos. As pautas das formações serão disponibilizadas
no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), no espaço destinado às pautas e percursos formativos.
Os professores que tiverem menos de quatro ATPC deverão priorizar na Semana B as pautas transmitidas pelo Centro de Mídias.
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Já para os Anos Iniciais, as formações ocorrerão às Segundas-feiras, e foram estruturadas em dois agrupamentos, cada um subdividido em semanas A, B e C. A organização das pautas será da seguinte forma:
1º agrupamento de semana

Semana A

Manhã
Início
Término
às 10h
às 10h50
às 10h50 às 11h40
às 11h40

às 12h30

às 12h30

às 13h20

Tarde

EFAPE/
Tema
Início
Término
DE/UE
às 16h
às 16h50
UE
EMAI
às 16h50
às 17h40
UE
EMAI
Jornada Básica –
às 17h40
às 18h30
UE
tema local
Jornada Básica –
Variável por UE Variável por UE UE
tema local

A saber:
• Professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas definidas pela UE;
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas definidas pela escola.

COMUNICADO

05/02/2021

Atualização de atividades relacionadas
às ATPC e às Formações do Programa
de Recuperação e Aprofundamento
Manhã
Início
Término

Tarde
Início

Término

EFAPE/
DE/UE

às 10h

às 10h50 às 16h*

às 16h50*

EFAPE

às 10h50

às 11h40 às 16h50*

às 17h40*

EFAPE

às 11h40

às 12h30 às 17h40

às 18h30

EFAPE

às 12h30

às 13h20 Variável por UE Variável por UE UE

Semana B

Tema
EMAI
Canal Formação de
Professores
EMAI
Canal Formação de
Professores
Recuperação e aprofundamento (Matemática)
Canais de Recuperação e aprofundamento
por ano/série
Desdobramento da
pauta

*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã.
A saber:
• Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas oferecidas pela EFAPE;
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Recuperação e Aprofundamento de
Matemática, sendo:
• uma ATPC (50 minutos) com transmissão pelo Centro de Mídias;
• uma ATPC (50 minutos) com desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento na escola.
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Manhã
Início
Término
Início
às 10h
às 10h50 às 16h
às 10h50 às 11h40 às 16h50
Semana C
a partir de
às 11h40
08/02

às 12h30

Tarde

EFAPE/
Tema
Término
DE/UE
às 16h50
DE
EMAI
às 17h40
DE
EMAI
Recuperação e aprofundamento (Língua
Portuguesa)
às 12h30 às 17h40
às 18h30
EFAPE
Canais de Recuperação e aprofundamento por ano/série
Desdobramento da
às 13h20 Variável por UE Variável por UE UE
pauta

Obs.: os horários das pautas da escola e da DE são sugestões para adequação às transmissões realizadas no CMSP, mas poderão ocorrer em outros horários.
A saber:
• Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas oferecidas pela DE;
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Recuperação e Aprofundamento
de Língua Portuguesa, sendo:
• uma ATPC (50 minutos) com transmissão pelo Centro de Mídias;
• uma ATPC (50 minutos) com desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento na escola.
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2º agrupamento de semana
Manhã
Tarde
Início
Término
Início
Término
às 10h
às 10h50 às 16h
às 16h50
às 10h50 às 11h40 às 16h50 às 17h40
Semana A

EFAPE/
DE/UE
UE
UE

às 11h40

às 12h30

Variável
por UE*

Variável
por UE*

EFAPE

às 12h30

às 13h20

Variável
por UE*

Variável
por UE*

EFAPE

Tema
EMAI
EMAI
Jornada Básica – temas gerais
Canal Formação de Professores
Jornada Básica – temas gerais
Canal Formação de Professores

*A UE deverá utilizar a gravação disponibilizada no canal CMSP do YouTube de acordo com seus horários.
A saber:
• Professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas definidas pela UE;
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas da EFAPE sobre temas gerais, transmitidas via
Centro de Mídias.
Manhã
Tarde
Início
Término
Início
Término
às 10h
às 10h50 às 16h*
às 16h50*
às 10h50 às 11h40 às 16h50* às 17h40*

EFAPE/
DE/UE
EFAPE
EFAPE

às 11h40

às 12h30 às 17h40

às 18h30

EFAPE

às 12h30

às 13h20

Variável
por UE

UE

Semana B

Variável
por UE

*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã.

Tema
EMAI
EMAI
Recuperação e aprofundamento (Matemática)
Canais de Recuperação e
aprofundamento por ano/
série
Desdobramento da pauta
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A saber:
• Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas oferecidas pela EFAPE;
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Recuperação e Aprofundamento de
Matemática, sendo:
• uma ATPC (50 minutos) com transmissão pelo Centro de Mídias;
• uma ATPC (50 minutos) com desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento na escola.
Manhã
Tarde
Início
Término
Início
Término
às 10h
às 10h50 às 16h
às 16h50
às 10h50 às 11h40 às 16h50 às 17h40

EFAPE/
DE/UE
DE
DE

às 11h40

às 12h30 às 17h40

às 18h

EFAPE

às 12h30

às 13h20

Variável
por UE

UE

Semana C

Variável
por UE

Tema
EMAI
EMAI
Recuperação e aprofundamento (Língua Portuguesa))
Canais de Recuperação e
aprofundamento por ano/
série
Desdobramento da pauta

Obs.: os horários das pautas da escola e da DE são sugestões para adequação às transmissões realizadas no CMSP, mas poderão ocorrer em outros horários.
A saber:
• Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas oferecidas pela DE
• Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Recuperação e Aprofundamento
de Língua Portuguesa, sendo:
• uma ATPC (50 minutos) com transmissão pelo Centro de Mídias
• uma ATPC (50 minutos) com desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento na escola.
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II. Programa de Recuperação e Aprofundamento para Língua Portuguesa e
Matemática:
1.Informações a respeito das reuniões de trabalhos de Língua Portuguesa e Matemática
As reuniões de trabalho (PC, PCNP e PAC) ocorrem pelo menos uma semana antes das formações com
os professores durante as ATPC. O objetivo destas será orientar os profissionais da Educação sobre as
temáticas das ATPC da semana (visão geral) e apresentar a eles o roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola.
As reuniões de trabalho seguem a seguinte rotina:
• Quinzenalmente transmissão ao vivo pelo canal Gestão;
• Segunda Feira: Anos Finais e EM – Matemática, às 8h30 e – Língua Portuguesa às 09h15;
• Terça Feira: Anos Iniciais – intercalado Língua Portuguesa e Matemática, às 13h30.
Observação: Vocês sempre deverão consultar o cronograma de reuniões de trabalho (acessem aqui),
uma vez que, eventualmente poderão ocorrer em dias de semana diferentes devido a feriados. Nesse
sentido, destacamos que a próxima reunião será no dia 12 de fevereiro, sexta-feira, às 13h30, sobre os Anos Iniciais de Matemática.
1.1 Reuniões de trabalho sobre as ATPC da semana de 8 a 12 de fevereiro
Tendo em vista a prorrogação da Semana de Planejamento Escolar, as reuniões de trabalho da primeira
semana de fevereiro foram gravadas, assim, poderão ser acessadas por meio dos links abaixo. A partir
das gravações, serão esclarecidas as temáticas das ATPC da semana de 8 a 12 de fevereiro, explicações
sobre o roteiro ou a trilha formativa do 1º bimestre, bem como orientações para a pauta de ATPC da
escola.
Anos Iniciais Língua Portuguesa: https://www.youtube.com/watch?v=9mY8NyzIlXU.
Anos Finais e Ensino Médio Língua Portuguesa: https://youtu.be/E3mEkejdN1c.
Anos Finais e Ensino Médio Matemática: https://youtu.be/AgN0dOjlXXo.
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2. Roteiros formativos do 1º bimestre de 2021 para as ATPC de Língua Portuguesa e Matemática do
Programa de Recuperação e Aprofundamento
O Roteiro Formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento será a especificação dos temas
centrais, denominados eixos formativos, a serem abordadas durante as formações de cada uma das
Sequências Didáticas e de Atividades do bimestre. Tem como principais objetivos:
• Demonstrar as possibilidades de trilhas formativas a serem percorridas pelo professor;
• Apresentar antecipadamente as temáticas que serão tratadas;
• Oferecer subsídios para o professor atuar em diferentes anos/séries e escolher qual transmissão poderá acompanhar;
• Apresentar as competências desenvolvidas pelos professores ao final do roteiro.
Acessem os roteiros formativos
Língua Portuguesa – Anos Iniciais: clique aqui
Matemática - Anos Iniciais: clique aqui
Língua Portuguesa Anos Finais e Ensino Médio: clique aqui
Matemática Anos Finais e Ensino Médio: clique aqui
3. Transmissões das ATPC de Língua Portuguesa e Matemática
Anos Finais e Ensino Médio.
Serão dois momentos:
No primeiro momento, das 9h15 às 10h e das 15h45 às 16h30, ocorrerão as transmissões de etapa:
Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Vocês deverão escolher um canal correspondente
a um dos anos ou das séries: 6º, 7º, 8º e 9º – Anos Finais e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
No segundo momento, das 10h às 10h45 e das 16h30 às 17h15, haverá o detalhamento da Sequência de Atividades do ano ou da série em que vocês ingressaram; portanto, poderão permanecer no
mesmo canal.
Antes de escolher em qual sala ingressar, orientamos a considerar os anos ou as séries em que leciona,
bem como os resultados de aprendizagem dos estudantes, acompanhando a um ano ou série em que
seus alunos apresentarem mais dificuldades.
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Anos Iniciais
Será uma transmissão, das 11h40 às 12h30 e das 17h40 às 18h, do Componente Curricular (Língua Portuguesa ou Matemática) da etapa de Anos Iniciais, com o detalhamento da Sequência didática do ano
ou da série em que vocês ingressaram. Escolha um canal correspondente a um dos anos (1º, 2º, 3º, 4º e
5º).
Orientamos para o professor escolher a sala correspondente ao ano que atua. Se a escola tiver uma organização em que o professor atue em mais de um ano, melhor fazer uma escolha consciente a partir da
discussão com o PC, como, por exemplo, conteúdo mais desafiador para ensinar, ano que os estudantes
estão apresentando maiores dificuldades, entre outras possibilidades.

Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

