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COMUNICADO  

 

Senhores Gestores,  

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes e à 

formação na Língua Inglesa para professores, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizará atualização no cronograma das 

ATPC, incluindo as formações específicas para professores de Língua inglesa. 

As formações têm como principal objetivo apoiar e subsidiar professores, bem 

como contribuir para que eles supram possíveis defasagens e, ainda, aprendam 

novas práticas didáticas. 

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.  



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. 

As formações em ATPC de Língua Inglesa desenvolvidas pela EFAPE em 

parceria com a Revista Nova Escola serão transmitidas via Centro de Mídias da 

Educação de São Paulo (CMSP), no canal Professores de Inglês, das 9h15 

às 10h45, concomitante com as formações para a área de Linguagens, nos dias 

08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 17/11 e 1º/12, conforme segue: 

 

Portanto, nos dias 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 17/11 e 1º/12, as pautas de Língua 

Inglesa estão organizadas da seguinte forma: 

• dois tempos 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 Currículo da Área; 

o dois tempos de ATPC com o tema ATPC Língua Inglesa; 

• dois tempos de ATPC na escola para o desdobramento dessas pautas 

formativas. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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