Rede nº 437/21
Data: 15/07/2021
Assunto: PROGRAMAÇÃO DAS ATPC DO PROJETO RECUPERAÇÃO INTENSIVA NO
MÊS DE JULHO DE 2021
Senhores Diretores:
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 5-72021, 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:
Documento orientador - Perguntas e Respostas Recuperação Intensiva .pdf - Google Drive
A organização das formações para os(as) professores(as) será a seguinte:
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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, reprisaremos 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:
PROGRAMAÇÃO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CMSP - Centro de Mídias da
Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br)
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
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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:

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: o um tempo de ATPC de Anos iniciais – Língua
Portuguesa; o um tempo de ATPC de Anos iniciais – Matemática.
• Professores(as) da Educação Básica II – Língua Portuguesa: Dois tempos de ATPC
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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:

Semana de 26 a 30 de julho
As transmissões das pautas da EFAPE, via CMSP, acontecerão no Canal Formação de
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Professores. A saber:
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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: o um tempo de ATPC de Anos iniciais – Língua
Portuguesa; o 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
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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:
PROGRAMAÇÃO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CMSP - Centro de Mídias da
Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br)
Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino Diretoria
de Ensino - Região Norte 2
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