GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 353/2021
Data: 04/06/2021
Assunto: Cronograma Integrado de ATPC CMSP (maio – dezembro)
Prezados Gestores e Professores,

1.

Cronograma integrado das ATPC e das formações do Programa de
Recuperação e Aprofundamento para o período de maio a dezembro de 2021.

link

Disponibilizamos o
do Cronograma Integrado das ATPC e das formações do Programa
de Recuperação e Aprofundamento atualizado com ações formativas para o período de maio a
dezembro de 2021.
O Cronograma Integrado tem como principal objetivo organizar as agendas de ATPC e Formações
do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Neste documento, estão disponíveis as datas,
os horários, os canais das transmissões, suas reprises e as pautas das formações desenvolvidas
pela EFAPE, entre outras informações. O Cronograma visa a auxiliar os professores e os
profissionais da Educação na organização e no planejamento de suas atividades, além de
estruturar uma trilha formativa entre Órgão Central, Diretorias de Ensino e Unidades Escolares.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
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As ações formativas foram organizadas a fim de apoiar os professores na implementação do
Currículo, explorando temáticas referentes aos programas e aos projetos estratégicos da SEDUC
– SP e no desenvolvimento das habilidades essenciais para o estudante poder seguir sua trajetória
escolar, garantindo o que deverá aprender, bem como rever e recuperar os conhecimentos que
não foram apreendidos.
Destacamos que no dia 03 de junho a EFAPE transmitiu pautas de ATPC inéditas. Sugerimos
aos professores e profissionais da Educação, dos municípios que decretaram feriado, que acessem
as pautas disponibilizadas no YouTube e no repositório do CMSP, para serem desenvolvidas no
momento das ATPC da escola ou em outro oportuno nas próximas semanas quando retornarem
as atividades.

2. Para você ficar por dentro de todas pautas que foram trabalhadas nesta semana, de
31 de maio a 04 de junho, a EFAPE preparou e disponibilizou a programação de Formação
no site do CMSP.
Com essa programação, além de conteúdos inéditos, você poderá se organizar para assistir às
reprises e ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assistir novamente e
aprofundar-se nos temas já trabalhados.
Acesse
confira!

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ e

Estas ações também poderão ser assistidas em outros momentos, já que ficam disponíveis no
Repositório do Centro de Mídias, e também no canal do CMSP no YouTube.
Atenciosamente.
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