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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 558/2021 

Data: 02/09/2021 

Assunto: Atualização das atividades relacionadas às ATPC para setembro de 2021 e 

Profissionais da Educação 
 

Prezados Gestores e Professores: 

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 previstas para o mês de setembro de 2021. 

 

 Para apoiar as equipes das Diretorias de Ensino e escolas na compreensão do propósito 

das avaliações externas, e a relação das matrizes de avaliação com a matriz de habilidades 

essenciais, a SEDUC – SP disponibilizou, no Repositório do Centro de Mídias da Educação de São 

Paulo (CMSP), uma pauta formativa Avaliações externas, para ser desenvolvida na ATPC da 

Unidade Escolar. Além disso, atualizou o Cronograma Integrado – ATPC e Reuniões de Trabalho 

para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio para contribuir para a formação sobre 

o mesmo tema de avaliações externas. Foram realizadas, então, alterações no mês de setembro, 

na Semana de 7 a 9/09 e na Semana de 28 a 30/09, visando à melhor organização das pautas 

formativas, conforme será detalhado a seguir.  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=22327&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=22327&id=0
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf-20210727.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf-20210727.pdf
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O conteúdo a ser trabalhado durante essas ATPC é o mesmo que será trabalhado na 

transmissão para as equipes gestoras das escolas e das Diretorias de Ensino no dia 27/08, das 8h 

às 9h30, por meio do Canal Desenvolvimento Profissional do Centro de Mídias, intitulada “Propósito 

das avaliações externas e relação da Matriz do SAEB com as habilidades essenciais”.  

Destacamos que, 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. 

 

Grade de atualização das ATPC e  Programação Profissionais da Educação:       

CLIQUE AQUI 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

Responsável: 

Késia Lilena Stefanini Da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/decapnpe_educacao_sp_gov_br/ERfqpZVQTH5DpH9RnljIOmoB4oUydl8yG4nrX7OzGS4aDw?e=pAdTxb

