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Assunto:  ATUALIZAÇÃO DAS ATPC DE 2 DE NOVEMBRO 

 

 

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 e as Formações do Programa de Recuperação e 

Aprofundamento.  

Diante do feriado nacional de 2 de novembro de 2021 (terça-feira), além da 

necessidade de realizar-se as formações em ATPC e Reuniões de Trabalho do 

Programa de Recuperação e Aprofundamento, comunicamos que as formações 

previstas foram gravadas e disponibilizadas no YouTube e no repositório do Centro de 

Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). Assim, poderão ser desenvolvidas no 

momento das ATPC da escola, ou em outro momento oportuno nas próximas semanas, 

a saber: 

 

• A Reunião de Trabalho – Programa de Recuperação e Aprofundamento – Língua 

Portuguesa – SD3 – vol. 4 está disponível no Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=MAYBmztl4IQ  e repositório do CMSP Centro de 

Mídias SP (educacao.sp.gov.br);  

• ATPC – Ciências Humanas – O uso do vídeo em sala de aula: Protagonismo 

Discente e Juvenil estará disponível no Youtube 05/11/21 - O uso do vídeo em sala de 

aula: Protagonismo Discente e Juvenil - YouTube  e repositório do CMSP Centro de 

Mídias SP (educacao.sp.gov.br).  

https://www.youtube.com/watch?v=MAYBmztl4IQ
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24812&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24812&id=0
https://www.youtube.com/watch?v=Sa3xpLlhrtA
https://www.youtube.com/watch?v=Sa3xpLlhrtA
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24812&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24812&id=0
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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 atualizado. 

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as ATPC e Reuniões de Trabalho, vocês 

poderão consultar o Cronograma Integrado – ATPC e Reuniões de Trabalho para os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental cronograma-efai-vf.pdf (educacao.sp.gov.br) e 

para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio cronograma-efafem-vf.pdf 

(educacao.sp.gov.br). Para mais informações, consultem a programação do CMSP 

destinada aos professores e aos demais profissionais da Educação no link 

PROGRAMAÇÃO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CMSP - Centro de Mídias da 

Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br). 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/cronograma-efai-vf.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/cronograma-efafem-vf.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/cronograma-efafem-vf.pdf
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/

