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: 519/2021
Data: 19/08/2021
Assunto: Cronograma ATPC – Educação Especial
Prezados: Equipes Gestoras das escolas e Professores(as),

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes e a implementação da Política
de Educação Especial, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizará
atualização no cronograma das ATPC, incluindo as formações acerca da Educação Especial.
Assim, serão direcionados temas pertinentes principalmente aos(às) profissionais da Educação que
atuam nas salas de recursos, na modalidade itinerante, professores(as) contratados(as) por
determinação judicial e professores(as) interlocutores(as) de LIBRAS.
As formações têm como principal objetivo apoiar e subsidiar professores(as) que desenvolvem seus
trabalhos direta ou indiretamente com o público elegível aos serviços da Educação Especial, bem
como todos(as) os(as) profissionais da Educação, incluindo aqueles(as) dos QAE e QSE, no apoio
aos estudantes com deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou
superdotação nas escolas públicas estaduais.
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A organização das formações de Educação Especial, para os(as) professores(as) e profissionais
da educação será a seguinte:

Portanto, para o dia 24 de agosto, está prevista a transmissão de abertura destinada aos(às)
professores(as) e aos(às) profissionais da Educação que atuam no atendimento especializado aos
estudantes, com transmissão ao vivo, das 8h30 às 10h, e reprises das 15h às 16h30, no Canal
Educação Especial do CMSP.
As formações em ATPC serão desenvolvidas quinzenalmente (Semana A), às terças-feiras, das
8h30 às 10h, com início no dia 31 de agosto de 2021, conforme segue:

Portanto, na Semana A, as pautas de Educação Especial estarão organizadas da seguinte forma:
• um tempo de ATPC sobre temas locais com pautas definidas pela escola;
• um tempo de ATPC para abordar temas gerais com pautas desenvolvidas pela EFAPE;
• dois tempos de ATPC sobre Educação Especial;
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• dois tempos de ATPC para focar no planejamento e na orientação das ações pedagógicas com
pautas definidas pela DE;
• um tempo de ATPC na escola para planejamento e desdobramento dessas pautas.
Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as ATPC, vocês poderão consultar o Cronograma
Integrado – ATPC e as reuniões de trabalho para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e para
os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para mais informações, consultem a
programação do CMSP destinada aos docentes e aos demais profissionais da Educação no link.

Responsável:

Márcia Regina de Rissio
PCNP de Projetos Especiais
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