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Data: 12/08/2021 

Assunto:  PROGRAMAÇÃO DA ATPC DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA 

NATUREZA DO DIA 19 DE AGOSTO 

 

 

Senhores Diretores;  

 

 

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizará a atualização das ATPC a 

serem realizadas no dia 19 de agosto de 2021.  

Visando a melhor organização e gestão do tempo, as pautas formativas de ATPC – 

Novo Ensino Médio de Ciências da Natureza e Matemática serão transmitidas em 

canais distintos, canal Formação de Professores para Matemática e canal 

Desenvolvimento Profissional 2 para Ciências da Natureza, conforme segue: No 

dia 19 de agosto, para os (as) professores (as) de Matemática, haverá transmissões 

das pautas da EFAPE via CMSP no Canal Formação de Professores, com os temas 

Conviva e Novo Ensino Médio.  
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              Portanto, para o dia 19 de agosto, as pautas de Matemática e Ciências da 

Natureza estão organizadas da seguinte forma: • um tempo de ATPC para tratar de 

tema local com pautas desenvolvidas pela escola; • três tempos de ATPC com pauta 

desenvolvida pela EFAPE, sendo: o um tempo de ATPC com o tema: Conviva; o dois 

tempos de ATPC com o tema: Novo Ensino Médio; • 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. As reprises das transmissões da EFAPE no Centro de Mídias, no período 
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noturno, iniciarão às 19 horas. Além das reprises, os vídeos também ficarão disponíveis 

no YouTube e no Repositório do Centro de Mídias, possibilitando-se, assim, a serem 

assistidos em outros momentos. 

  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


