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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 244/2021 

Data:  22/04/2021   

Assunto: Programação das ATPC do Programa de Recuperação e 

Aprofundamento para semana de 19 a 23 de abril de 2021   
 

 

Prezados (a) gestores (a) 
 
 
Retificamos o cronograma das ATPC de Recuperação e Aprofundamento de Língua Portuguesa, 
previstas para a semana de 19 a 23 de abril. Diante do feriado nacional de 21 de abril de 2021 
(quarta-feira) e da necessidade de se realizar as formações do Programa de Recuperação e 
Aprofundamento em Língua Portuguesa sobre a Sequência de Atividades 1 do Volume 2, 
comunicamos que essas formações serão gravadas e disponibilizadas no YouTube e no repositório 
do CMSP a partir do dia 23 de abril, para serem desenvolvidas no momento das ATPC da escola, 
ou em outro momento oportuno nas próximas semanas.   
  
Reforçamos que no dia 22 de abril daremos início às ATPCs do Programa de Recuperação e 
Aprofundamento em Ciências da Natureza. As formações serão transmitidas ao vivo das 9h15 às 
10h45 e das 15h45 às 17h15, nos canais de Recuperação e Aprofundamento divididos por 

https://drive.google.com/file/d/1eODF4-X3uKwfuRr8Uga2VAx-zPi_WRbh/view
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ano/série e componente curricular, a saber: Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série 
do Ensino Médio para os componentes de Biologia, Física e Química. A Apresentação do Programa 
de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza, realizada dia 19 de abril, já está 
disponível no Youtube e no repositório do CMSP. Para mais informações, consulte a programação 
do CMSP destinada aos professores e profissionais da Educação no link.   
  
Com o objetivo de explicitar os eixos a serem abordados durante as formações de cada uma das 

Sequências de Atividades do bimestre, informamos que já estão disponíveis os roteiros formativos 

do 2º bimestre. 

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SS1tSpIrnDE
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=11797&id=0
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bg2b7PKdqguDTTdLEcR8-uXPZE8nexeD
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bg2b7PKdqguDTTdLEcR8-uXPZE8nexeD

