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1. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA 

REDE ESCOLAR – CIE 

 
1.1 Prazos finais do Programa Além da Escola 

 

 

Lembramos que a solicitação de novas turmas, enturmações e atribuições dos professores 

do Programa Além da Escola devem continuar ocorrendo até o término da distribuição 

dos chips.  

A seguir, encaminhamos as dúvidas mais frequentes em relação aos prazos; distribuição 

de chips; coleta das turmas; matrícula; matriz curricular e atribuição/associação do 

professor: 

 

Prazos Qual é o prazo final para 
enturmação dos estudantes do 
Além da Escola? 

As enturmações devem continuar ocorrendo até o término da 
distribuição dos chips de internet. As turmas fechadas até dia 26/05 
já foram para o Censo, os professores atribuídos até 04/06 irão 
para o Censo e todas as turmas formadas depois disso devem ser 
enviadas ao Censo no período de retificação (2º semestre) 

Prazos Qual é a data de início do Além 
da Escola? 

O Além da Escola já começou! Todas as turmas que já têm 
professor atribuído e associado devem começar as atividades via 
Centro de Mídias (CMSP). 
Estudantes: aba Outros > Além da Escola 
Professores: aba turmas > turmas do Além da Escola 

Prazos Qual o prazo limite para solicitar 
projeção de novas turmas do 
Além da Escola para o 
NRM/CIE? 

Poderão ser solicitadas projeções de novas turmas (ou seja, 
alterações no Quadro Resumo) até todos os estudantes que 
retiraram os chips de internet estiverem enturmados. 

Chips Quais estudantes têm direito a 
receber chip agora? 

Estudantes que estão com nome na SED podem receber, além dos 
que estavam nas 10 primeiras listas e não retiraram o chip. Vale 
lembrar que o número de chips que podem ser distribuídos está 
limitado ao número que foi informado às DEs, então as escolas 
devem priorizar os estudantes, conforme regras na pergunta 
seguinte. 

Chips Qual é o passo a passo para 
atender aos critérios de 
priorização dos estudantes que 
ainda têm o direito de receber o 
chip? 

1) Consultar na SED o sistema de gerenciamento de chips (lá 

estão disponíveis todos os estudantes que manifestaram 
interesse na SED e portanto estão autorizados a receber o chip 
de internet); 
2) Selecionar os estudantes que ainda não retiraram o chip, mas 
que manifestaram interesse (e que portanto aparecem na lista 
do sistema de gerenciamento de chips); 
3) Entrar em contato com os alunos selecionados na etapa 
anterior para verificar se há interesse em receber o chip e 
participar do "Além da Escola"; 
4) Caso haja interesse e após retirarem o chip, matricular o 
aluno de forma a completar as turmas já coletadas; 
5) Se houver chips suficientes, abrir novas turmas - sempre 
seguindo as regras de enturmação. 
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Chips A escola poderá incluir um aluno 
na lista de contemplados, ou 
distribuirá apenas aos alunos 
que constam na SED? 

Apenas para os alunos que constam na SED, sempre priorizando 
completar turmas já abertas. 

Chips Estudantes que foram 
contemplados na lista e 
perderam o chip (furto/extravio), 
podem receber outro chip? 

Sim, mas antes a Escola deve informar na SED o furto/extravio e 
posteriormente vincular um novo chip e enturmar o estudante. 
 

Chips Existe a possibilidade de abrir 
nova adesão para estudantes?  

Não. A manifestação de interesse já foi encerrada e não abrirá 
novamente. 

Coleta de 
Classe 

Estudantes do EM podem ser 
enturmados com estudantes do 
NOVOTEC? 

Sim, desde que sejam observados os critérios de enturmação em 
relação ao turno dos estudantes. 

Coleta de 
Classe 

Qual a carga horária do 
Programa? 

Estudantes do regular manhã devem cumprir 1h45 por dia no 
contraturno (tarde) 
Estudantes do regular tarde devem cumprir 1h45 por dia no 
contraturno (manhã) 
Estudantes do regular noturno devem cumprir 1h15 por dia no 
contraturno (manhã ou tarde) 

Coleta de 
Classe 

A coleta da turma deverá ser 
realizada de segunda a sexta-
feira? 

Sim, a coleta deverá ser de segunda a sexta-feira, porém o 
professor leciona apenas dois dias na semana (aulas de 45 
minutos cada) ou um dia na semana (1h30 no total), em horário a 
combinar com a turma. 

Coleta de 
Classe 

Como funcionará o tempo de 
estudo nos dias de encontro com 
o professor via CMSP? 

Todos os dias os estudantes do diurno terão que realizar 1h45 de 
atividades individuais enquanto os do noturno terão que realizar 
1h15. 
2x por semana as turmas se encontrarão com os professores via 
CMSP e esses encontros terão duração de 45 min cada. No dia 
dos encontros as atividades dos estudantes deverão ser de 1 hora 
para diurno (1h45 – 45 min do encontro com o professor) e 30 
minutos para noturno (1h15 – 45 min do encontro com o professor). 

Coleta de 
Classe 

Qual é o número mínimo e 
máximo de estudantes na turma 
para enturmação? 

Se o estudante é do  
regular manhã: mínimo 08 e máximo de 10; 
regular tarde: mínimo 08 e máximo de 10; 
regular noite: mínimo 12 e máximo de 15; 

Coleta de 
Classe 

Como enturmar os estudantes 
que já possuem matrícula no 
contraturno (ensino técnico, sala 
de recurso, CEL,  etc) 
 

Nestes casos deverá ser verificado qual período o estudante tem 
livre para cumprir o horário estabelecido e realizar a enturmação 
nele. Se o estudante optar por não participar do Além da Escola, 
ele deverá devolver o chip para que outro aluno possa usar, 
seguindo a Resolução 30, 2-3-2021. 

Coleta de 
Classe 

Podemos criar turmas com 
menos estudantes do que os 
mínimos (08 para diurno e 12 
para noturno?) 

Como ainda há chips remanescentes a serem distribuídos, a Seduc 
priorizará as escolas que ainda precisam fechar turmas (seguindo 
os critérios da Resolução 30 de 2-3-2021). Sendo assim, as 
escolas podem colocar no sistema as turmas que ainda não estão 
completas só para gerar informação. É importante lembrar, porém, 
que para atribuir professor, as turmas devem estar completas 
(mínimo 08 para o diurno e  12 para o noturno).  
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Coleta de 
Classe 

Qual tema deve ser selecionado 
no campo "Atividade de 
Recurso"? 

"Outra Categoria de Acompanhamento Pedagógico" 

Coleta de 
Classe 

Como enturmar os estudantes 
do noturno que trabalham? 

O Além da Escola foi estruturado de forma que os estudantes do 
noturno que trabalham também possam participar - as atividades 
individuais diárias têm tempo reduzido (01h15, ao invés de 01h45 
para o diurno) e os encontros com o professor podem ser 
realizados no horário combinado entre o professor e a turma, de 
modo que atenda a todos.  

Coleta de 
Classe 

É permitido alterar o turno da 
coleta depois de realizar a 
atribuição do professor?  

As alterações na coleta de classe sempre devem ser realizadas 
antes da associação dos docentes.  

Coleta de 
Classe 

Qual a vigência da classe? 05/04 - 23/12 

Matrícula A data inicial de matrícula do 
estudante é a mesma data base 
da enturmação? 

A data da matrícula deverá ser a mesma data base da coleta para 
os estudantes que já possuem o Chip, ou seja, 05/04. 
Contudo, se o estudante receber o Chip posteriormente à 
enturmação, a data de matrícula deste aluno deverá ser a mesma 
data de entrega do chip. 

Matrícula  Qual movimentação de matrícula 
deverá ser lançada para o aluno 
que solicita transferência 
escolar? 
 

Baixa de Transferência manual.  
 

Matrícula  Se der movimentação na 
matrícula do regular a do Além 
da Escola cai automaticamente? 

Ainda não, estamos ajustando o sistema para que isso ocorra e a 
matrícula do Além da Escola seja dependente da matrícula do 
regular. Desta forma, a movimentação na matrícula do regular irá 
refletir automaticamente na matrícula do além da escola.  

Matriz 
Curricular 

Preciso cadastrar uma Matriz 
Curricular por turma? 

As matrizes serão cadastradas de acordo com o turno. Lembrando 
que os  períodos Manhã e Tarde definem o turno Diurno e o 
período Noturno define o turno Noturno. 
 
Este fundamento é uma matriz única para ambos os grupos de 
alunos 2° nível (6° e 7°, 8° e 9° ano) e 3° nível (1ª, 2ª e 3ª série). 
Porém, se o 2° nível for de manhã e o 3º nível a noite, será 
necessário cadastrar 2 matrizes: indicando as 2 aulas do 2° nível 
no período diurno, e as 2 aulas do 3° nível no noturno. 

Matriz 
Curricular 

Posso corrigir uma matriz 
curricular cadastrada 
equivocadamente? 

A matriz não tem como ser excluída, portanto deverá ser digitada 
novamente para sobrepor a que está incorreta, bem como 
homologada. 

Matriz 
Curricular  

O que pode impedir de gerar o 
quadro de aulas? 

A matriz digitada incorretamente com turno divergente. 
O turno deverá ser o mesmo da Coleta de Classe. 

Atribuição Qual é o prazo para atribuir as 
aulas do Além da Escola? 

As atribuições dos professores devem continuar ocorrendo até o 
término da distribuição dos chips de internet. 

Atribuição Professores de qualquer 
componente curricular podem 
ser atribuídos? 

Sim, todos os docentes podem atuar no projeto, independente do 
componente curricular, podem ser atribuídos. 

Atribuição Quais critérios serão observados A atribuição de aulas deverá ocorrer observando a classificação do 
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para realizar a atribuição? processo anual de atribuição de classes e aulas, seja em nível de 
unidade escolar, seja em nível de Diretoria de Ensino. 

 

Em caso de dúvidas sobre o Além da Escola, favor encaminhar e-mail para o NRM 

depirnrm@educacao.sp.gov.br. 

 
 

 
2. NÚCLEO PEDAGÓGICO - NPE 
 

2.1. CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO 

DO 3º BIMESTRE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA  

Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores,  
 
O Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 3º bimestre 
(https://drive.google.com/file/d/1SmNMbjT4FbJLwrGguzLWLtD6BhZ1xB1U/view) 
foi elaborado pela Coped visando apoiar a articulação entre os diferentes elementos do Programa 
de Recuperação e Aprofundamento, assim como entre as aulas do Centro de Mídias e o trabalho 
pedagógico conduzido pelos professores com os estudantes, com intuito de garantir o 
desenvolvimento das habilidades essenciais. Lembramos que as aulas transmitidas do Centro de 
Mídias para o ano de 2021 são elaboradas a partir das habilidades essenciais selecionadas com 
base no documento curricular da rede. Da mesma forma, o foco do trabalho dos professores da 
rede será apoiar o desenvolvimento dessas habilidades, sendo de suma importância a articulação 
entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades propostas pelos professores aos estudantes.  
Além disso, destacamos que, por conta da quantidade reduzida de aulas do Centro de Mídias, os 
professores podem ir além do que é trabalhado no CMSP com seus estudantes, complementando 
com suas aulas presenciais ou atividades remotas propostas para promover o desenvolvimento das 
habilidades essenciais, tendo o cuidado para consolidar as aprendizagens descritas por essas 
habilidades.  
 
Semana de retomada de Língua Portuguesa e Matemática  

 
Com o intuito de recuperar e reforçar habilidades anteriores importantes para os estudantes 
avançarem em sua trajetória educacional, as aulas de Língua Portuguesa e Matemática do Centro 
de Mídias da semana de 2 a 6 de agosto serão focadas na retomada.  
Destacamos que esta semana de retomada no Centro de Mídias aplica-se apenas a Língua 
Portuguesa e Matemática, componentes curriculares com um maior número de aulas semanais e, 
portanto, com mais habilidades a serem retomadas.  
Nas aulas ministradas pelos professores com os estudantes de suas turmas, seja de forma 
presencial ou remota nesta primeira semana, é importante que também sejam retomadas as 
habilidades anteriores para que os estudantes possam avançar em seu percurso educacional. As 
habilidades priorizadas para serem trabalhadas na semana de 2 a 6 de agosto nas aulas de Língua 
Portuguesa e Matemática do Centro de Mídias estão disponíveis neste link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paEkP3CQ9SWhrYXMIz87Lv9F_9AHGQDuiJtVYhTcnlA
/edit#gid=2023396432 
 
Aprender Sempre - 3º bimestre  
 
Os cadernos do aluno e do professor do 3º bimestre do Aprender Sempre de Língua Portuguesa e 
Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do ensino médio, assim como do 9º 
ano de Ciências e 3ª série do ensino médio de Física, Química e Biologia, já estão disponíveis no 
site do Currículo Paulista, nos links abaixo: 
- Ensino fundamental – link: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-
ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/ 

mailto:depirnrm@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1SmNMbjT4FbJLwrGguzLWLtD6BhZ1xB1U/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paEkP3CQ9SWhrYXMIz87Lv9F_9AHGQDuiJtVYhTcnlA/edit#gid=2023396432
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paEkP3CQ9SWhrYXMIz87Lv9F_9AHGQDuiJtVYhTcnlA/edit#gid=2023396432
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/
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- Ensino médio – link: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-
sempre-em/ 
 
Além da versão digital, será enviada a versão impressa dos cadernos do aluno e cadernos do 
professor de Língua Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do 
ensino médio, de Ciências do 9º ano, e de Física, Química e Biologia da 3ª série do ensino médio. 
Informações sobre os prazos de entrega dos materiais impressos serão comunicadas 
posteriormente. 
 
 

2.2  CRONOGRAMA MATERIAIS DE APOIO PARA O PROJETO DE 

RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE JULHO  

Interessados: Diretores e professores 

Com o intuito de apoiar a organização do trabalho pedagógico a ser realizado em julho, organizamos 
neste link - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sw0TQSHoSIe3gEIrLA6ZbougD1wYiYLJAdmR7KEe1rY
/edit#gid=1620853735 - planilha com aulas do Centro de Mídias que trabalham com as habilidades 
que foram selecionadas para a recuperação intensiva de julho. 
Além de contar com a gravação de aulas do CMSP que trabalham com as habilidades selecionadas, 
os links do repositório incluem as apresentações utilizadas pelos professores do CMSP, que podem 
ser utilizados como apoio para o planejamento das aulas dos docentes que atuarem em julho. 
 
 

2.3  ORIENTAÇÃO DE PRÉ-ADESÃO AO NOVOTEC - 2022  
 

Interessados: Gestores Escolares 

Como parte do processo de definição e implementação dos itinerários formativos nas escolas 
estaduais, especificamente para as opções de itinerários da Educação Profissional, ou seja, (i) os 
cursos técnicos do Novotec Integrado e (ii) aprofundamentos com cursos de qualificação 
profissional do Novotec Expresso, a Secretaria de Educação, junto a equipe Novotec na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, vai conduzir uma pré-adesão das escolas ao Novotec como 
Itinerário em 2022.  
 
>> O que é a pré-adesão 
 
Com os resultados parciais do Questionário de Manifestação de Interesse dos estudantes, a escola 
considera implementar um itinerário formativo com Novotec deverá demonstrar esse interesse 
preenchendo um questionário simples  
 
>> Para quê a pré-adesão será utilizada  
 

Entender quais escolas consideram implementar os itinerários com Novotec é importante para a 
análise do atendimento das turmas pelas escolas técnicas. Também dá uma noção importante de 
municípios e regiões de implementação.  
A pré-adesão não garante ainda o atendimento e a implementação de turmas Novotec na 
escola.  

Até o momento de definição final de quais IFs serão implementados, as escolas terão acesso ao 
que é viável de atendimento em relação ao Novotec.  
 
Se a sua escola considera implementar turmas com Itinerário Formativo Novotec, tanto o 
Integrado quanto o Expresso, por favor preencha o formulário na SED até o dia 21/07.  

 
Acesso do formulário  

 
O formulário se encontra na SED no Cadastro de escolas: Gestão Escolar > Cadastro de 
Escolas > Escola. Depois de fazer esse caminho, deve ser selecionado o lápis na grid (última 

coluna). Ao acessar a tela, deve ser selecionada a aba Questionário (apareceram todos os 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sw0TQSHoSIe3gEIrLA6ZbougD1wYiYLJAdmR7KEe1rY/edit#gid=1620853735
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sw0TQSHoSIe3gEIrLA6ZbougD1wYiYLJAdmR7KEe1rY/edit#gid=1620853735
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questionários disponíveis). 
 

 
 
 

2.4  PROGRAMAÇÃO I PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP  

Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores  

Para você ficar por dentro de todas as pautas que foram trabalhadas na semana de 12 a 16 de 
julho, a EFAPE preparou e disponibilizou a programação de Formação no site do CMSP. Para 
acessar, clique aqui: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-
educacao/ 
Com essa programação, além de conteúdos inéditos, você poderá se organizar para assistir às 
reprises, ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assisti-las novamente e 
aprofundar-se nos temas já trabalhados.  

Importante: Para assistir às reprises em outro momento, acesse o Repositório do Centro de Mídias 
e também no canal do CMSP no YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw 

Além disso, separamos para você um destaque da programação que acontece na semana de 12 a 
16/7. Veja a seguir:  
• Ferramentas Tecnológicas: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aplicada à educação 
pública  
Público-alvo: Servidores do QM, QAE e QSE.  
Dia: 14 de julho de 2021.  
Horário: das 14h às 15h30.  
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP: 
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ 
 
 

 

2.5 PROGRAMAÇÃO DAS ATPC DO PROJETO RECUPERAÇÃO INTENSIVA NO MÊS 
DE JULHO DE 2021  
Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores(as) 
 

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC – SP) disponibiliza este cronograma das ATPC do Projeto de 
Recuperação Intensiva no mês de julho de 2021, que serão realizadas nas próximas semanas, entre 
os dias 16 e 30 de julho de 2021, pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE).  
Destacamos que, em cumprimento a Resolução Seduc-58, de 5-7-2021 (disponível em 
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fex
ecutivo+secao+i%2fjulho%2f06%2fpag_0029_7826e9f4ebf82953d4533560e8e697e7.pdf&pagina=
29&data=06/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100029), neste período, a 
EFAPE transmitirá pautas de ATPC inéditas. O Projeto de Recuperação Intensiva visa a oferecer 
oportunidades a todos os estudantes para avançarem em suas trajetórias escolares com sucesso. 
Será considerada, para isso, a excepcionalidade da realização de atividades escolares não 
presenciais ou híbridas durante os anos letivos de 2020 e 2021, bem como a desigualdade nas 
condições materiais dos estudantes para a realização dessas atividades fora da escola. Para mais 
informações, consultem o Documento Orientador – Projeto de Recuperação Intensiva de Julho de 
2021 disponível no link: 
https://drive.google.com/file/d/197yE65dm9hRadWcKbQFWlj0sV0Pu70GW/view 
A organização das formações para os(as) professores(as) será a seguinte: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f06%2fpag_0029_7826e9f4ebf82953d4533560e8e697e7.pdf&pagina=29&data=06/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100029
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f06%2fpag_0029_7826e9f4ebf82953d4533560e8e697e7.pdf&pagina=29&data=06/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100029
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f06%2fpag_0029_7826e9f4ebf82953d4533560e8e697e7.pdf&pagina=29&data=06/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100029
https://drive.google.com/file/d/197yE65dm9hRadWcKbQFWlj0sV0Pu70GW/view
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Portanto, para o dia 16 de julho, está prevista a Formação Inicial Geral destinada aos 
professores(as) que atuarão no Projeto de Recuperação Intensiva de julho, com transmissão ao 
vivo das 9h às 10h30 e reprises das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30, no Canal de Formação de 
Professores do CMSP. 
Vale lembrar que, no dia 20 de julho, reprisamemos a mesma formação exibida no dia 16 do mesmo 

mês, para contemplar os(as) professores(as) com aulas recém-atribuídas. As reprises serão das 9h 
às 10h30 e das 14h às 15h30, no Canal de Formação de Professores do CMSP.  
O vídeo da formação ficará disponível no YouTube e no Repositório do CMSP, e poderá ser 
assistido em outro momento. Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada 
aos professores e aos profissionais da Educação no link: 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ 
i. ATPC  

Durante o período da Recuperação Intensiva de julho de 2021, as ATPC semanais desenvolvidas 
pela EFAPE serão realizadas na seguinte conformidade:  
• segunda-feira: Dois tempos de ATPC para os(as) Professores(as) da Educação Básica I;  
• quarta-feira: Dois tempos de ATPC para os(as) Professores(as) da Educação Básica II, que 

ministrarem aulas de Língua Portuguesa durante o Projeto de Recuperação Intensiva; 
SUBSECRETARIA 18 14.07.20 21  
• quinta-feira: Dois tempos de ATPC para os(as) Professores(as) da Educação Básica II que 
ministrarem aulas de Matemática durante o Projeto de Recuperação Intensiva.  
Semana de 19 a 23 de julho  

As transmissões das pautas da EFAPE, via CMSP, acontecerão no Canal Formação de 
Professores. A saber: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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Portanto, para os dias 19, 21 e 22 de julho, as pautas de ATPC estarão organizadas da seguinte 
forma:  
• Professores(as) da Educação Básica I: Dois tempos de ATPC com pautas desenvolvidas pela 
EFAPE, sendo:  
- um tempo de ATPC de Anos iniciais – Língua Portuguesa;  
- um tempo de ATPC de Anos iniciais – Matemática.  
• Professores(as) da Educação Básica II – Língua Portuguesa: Dois tempos de ATPC com pautas 
desenvolvidas pela EFAPE;  
• Professores(as) da Educação Básica II – Matemática: Dois tempos de ATPC com pautas 
desenvolvidas pela EFAPE. 
Excepcionalmente durante o período da Recuperação Intensiva de julho de 2021, teremos reprises 
semanais das ATPC. Aquelas que forem desenvolvidas em outros dias, na segunda-feira (19 de 
julho), na quarta-feira (21 de julho) e na quinta-feira (22 de julho), serão reprisadas na sexta-feira 
(23 de julho). A saber: 
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Semana de 26 a 30 de julho 
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Portanto, para os dias 26, 28 e 29 de julho, as pautas de ATPC estarão organizadas da seguinte 
forma:  
• Professores(as) da Educação Básica I: Dois tempos de ATPC com pautas desenvolvidas pela 
EFAPE, sendo:  
- um tempo de ATPC de Anos iniciais – Língua Portuguesa;  
- um tempo de ATPC de Anos iniciais – Matemática.  
• Professores(as) da Educação Básica II – Língua Portuguesa: Dois tempos de ATPC com pautas 
desenvolvidas pela EFAPE;  
• Professores(as) da Educação Básica II – Matemática: Dois tempos de ATPC com pautas 
desenvolvidas pela EFAPE.  
As reprises das transmissões da EFAPE no Centro de Mídias, no período noturno, iniciarão às 
19h45. Convém salientar que serão aplicadas apenas as formações dos Anos Finais e do Ensino 
Médio.  
Excepcionalmente durante o período da Recuperação Intensiva de julho de 2021, teremos reprises 
semanais das ATPC. Aquelas que forem desenvolvidas em outros dias, na segunda-feira (26 de 
julho), na quarta-feira (28 de julho) e quinta-feira (29 de julho), serão reprisadas na sexta-feira (30 
de julho). A saber: 
Reprise semanal:  
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Além das reprises, os vídeos ficarão disponíveis no YouTube e no Repositório do CMSP, e poderão 
ser assistidos em outros momentos. Para mais informações, consultem a programação do CMSP 
destinada aos professores e profissionais da Educação no link: 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ 
 

2.6 CMSP 

 
 
 
 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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2.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO – 2º BIMESTRE  
Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores 
 
Informamos que a Avaliação da Aprendizagem em Processo – 2º Bimestre - AAP 2 terá publicados 
na intranet, no dia 14/07/21, os gabaritos correspondentes ao caderno 1 da prova, cujo PDF 

também foi publicado, por ano/série/disciplina. Relembramos os objetivos deste caderno 
(atendimento a demandas municipais e a alunos em casos excepcionais), conforme 

comunicado do Boletim Semanal número, ressaltando que os resultados dos mesmos não são 
inseridos no sistema da plataforma CAEd.  
Considerando dificuldades com o acesso por razões diversas, que interferiram na interação com 
equipamentos e novas tecnologias, o sistema será reaberto para permitir aos alunos uma nova 
oportunidade de realização de atividades. Assim, a AAP 2 e também a SD 3, serão reabertas na 
plataforma dentro do período de 14 de julho até 06 de agosto.  
Por oportuno esclarecemos que a SD4 foi reprogramada para o período de 09 a 20 de agosto.  

Sobre a Plataforma CAEd, foram realizadas lives no CMSP (nos dias 30/6, 2/7, 5/7, 6/7, 7/7 e 8/7) 
com a equipe DAVED e CAEd, abordando o conteúdo da plataforma e seus recursos ( gravação no 
link: https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=17204&id=0 
As dúvidas levantadas nas interações foram sintetizadas no documento Perguntas e Respostas, 
disponível neste link: 
https://drive.google.com/file/d/1ZZb8FUHYQtWy7IS6MbRfHzyoJKzG8Ldy/view 
Para esclarecimentos adicionais, utilizar os seguintes canais:  
Portal de Atendimento da SEDUC - para problemas relacionados com o acesso ao sistema 
(integração de alunos ou atualização de perfil de acesso dos educadores elegíveis)  
Suporte do CAEd – para problemas relacionados à Plataforma (por meio dos Diretores das escolas). 
 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=17204&id=0
https://drive.google.com/file/d/1ZZb8FUHYQtWy7IS6MbRfHzyoJKzG8Ldy/view

