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Data: 08/09/2021 

Assunto: ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ATPC PARA 

SETEMBRO 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 previstas para o mês de setembro de 2021. 

Para apoiar as 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 nas próximas semanas. Endereço: 

 https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=22327&id=0  

Além disso, atualizou o Cronograma Integrado – ATPC e Reuniões de Trabalho para 

os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf-

20210727.pdf para contribuir para a formação sobre o mesmo tema de avaliações 

externas. Foram realizadas, então, alterações no mês de setembro, para os Anos 

Finais e Ensino Médio, 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 abaixo. 

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

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 endereço: 

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

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
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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As formações de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza (9º 

Ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais e 3ª Série do Ensino Médio) serão 

organizadas da seguinte forma: 
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Para a semana de 28 a 30/09, as formações durante as ATPC foram 

atualizadas, e distribuídas por área do conhecimento (terça-feira: Ciências 

Humanas; quarta-feira: Linguagens; quinta-feira: Ciências da Natureza e 

Matemática), conforme segue: 
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Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as ATPC e as Reuniões de Trabalho 

até o final do ano letivo, vocês poderão consultar o Cronograma Integrado – ATPC e 

Reuniões de Trabalho para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efai-vf-

20210727.pdf  e para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf-

20210727.pdf  .  

Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada aos 

professores e aos demais profissionais da Educação no endereço: 

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

 

 

Atenciosamente, 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efai-vf-20210727.pdf
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https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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