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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA- DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 743/2021 

Data: 24/11/2021 

Assunto: 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄̧ 𝒂 𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟐 - das ATPCs e do desenvolvimento do 

trabalho das UCs 
 

 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄̧ ̧�̃�𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟐 -  das ATPCs e do desenvolvimento do 

trabalho das UCs 

 

De acordo com 𝒂 𝒍𝒊𝒗𝒆 apresentada no dia 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 (disponível em: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25932&id=0)  pelo Sr 

Caetano Pansani Siqueira,  as ATPCs do ano de 2022 serão organizadas com 

algumas alterações, sendo as principais: 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25932&id=0
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1. As ATPCs não são mais necessárias serem dispostas de forma sequencial e 

de acordo com a área do conhecimento; 

2. Haverá 1 tempo de ATPC Geral com todos os docentes juntos (uma semana 

pela UE e uma semana pela DE) 

3. Demais ATPCs transmitidos pela Efape (CMSP) e podem ser acompanhados 

ao vivo (em dia/hora fixos) ou de forma assíncrona 

4. Elas serão desenvolvidas através de “Semana A” e “Semana B” e organizadas 

para docentes com aulas de componentes da Formação Geral Básica e com 

docentes que possuam aulas de Unidades Curriculares dos Itinerários 

Formativos do NEM; Bem como a divisão entre o curso diurno e noturno; 

5. Para os docentes que não possuem a carga completa de aulas (portanto, 

possuem menos de 7 tempos de ATPC) deverão participar de acordo com a 

ordem de prioridade 

 

ATPC FGB DIURNO- 
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ATPC UNIDADE CURRICULAR- UC1 DIURNO- 

 

 

 

ATPC FGB NOTURNO- 

 

 

ATPC UNIDADE CURRICULAR- UC1 NOTURNO- 
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6. Observa-se que a “Semana A” é igual tanto para a FGB como para UC, a 

diferenciação está na organização da “Semana B” onde a ênfase é o trabalho 

com as UCs, portanto, para que isso ocorra nas escolas se faz necessário 

esquematizar o horário docente 2022 de forma que TODOS os docentes que 

possuem aulas daquela UC não tenham aulas com alunos, priorizando o 

coletivo e o planejamento. 

Exemplo: Se a escola possui 2 UCs, pois possui 2 IF deverá organizar horário com 2 

tempos de ATPC coletivo: um tempo de ATPC para a UC referente ao IF1 e outro 

tempo de ATPC para a UC referente ao IF2 

 

7. De acordo com o apresentado a grade horária da escola terá mais flexibilidade 

para ser cumprida, exceto para esses docentes da mesma UC que precisarão 

ter o alinhamento coletivo 

 

8. Para as escolas de Tempo Integral houve ajuste na organização para os 

docentes poderem acompanhar todas as ATPCs, ficando conforme abaixo 
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disposto, demais detalhes sobre as PEIs será transmitido na reunião proposta 

em dezembro  

 

 

9. De acordo com a Live o docente com aulas atribuídas das UC terá mais tempos 

de estudo remunerado. Sendo: 
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10. De acordo com a jornada do docente será disposto o horário de estudo 

adicional remunerado ficando: 

 

Exemplo 1 

 

Exemplo 2 

 

 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

ATENÇÃO:  

1. Apesar dos pontos destacados pela equipe de supervisão se faz imperioso a 

equipe escolar assistir a live na integra (disponível em: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25932&id=0)   

2. Os Slides está disponíveis no Padlet da Atribuição de aulas- (disponível em: 

https://padlet.com/aulascapivari/xupps12izqw9yio3 ) 

 

 

 

 

 

Responsável: 

CAA DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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