Rede nº 511/21
Data: 06/08/2021
Assunto: ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ATPC E
FORMAÇÕES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO – 2º
SEMESTRE 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) realizou a
atualização das atividades relacionadas às ATPC e as Formações do Programa
de Recuperação e Aprofundamento para o 2º semestre de 2021, tendo em vista a
mobilização para avaliação externa e a atuação presencial dos profissionais da
Educação. Foram realizadas alterações nos meses de outubro e novembro, no
cronograma integrado considerando a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) prevista para ocorrer entre os dias 8 de novembro e 10 de dezembro de
2021. Segue abaixo o endereço do cronograma com as alterações:
Anos Iniciais:
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efai-vf20210727.pdf
Anos Finais e Ensino Médio:
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf20210727.pdf
Destacamos que, ao longo do 2º semestre, as formações, desenvolvidas pela
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), continuarão sendo realizadas de
acordo com o Cronograma Integrado de ATPC e Reuniões de Trabalho.
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Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada aos professores
e aos profissionais da Educação e o Cronograma Integrado de ATPC e Reuniões de
Trabalho atualizado no link:
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
Os professores e demais profissionais que participam das ATPC deverão acompanhálas presencialmente nas Unidades Escolares, segundo à Resolução SEDUC 65, de 2607-2021 com as exceções previstas nos termos da Resolução Seduc-59, de 7-7-2021
e em observância aos protocolos sanitários
Segue anexo a essa Rede a estrutura das ATPC por segmento e a reunião de
trabalho.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
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