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Governo do Estado de São Paulo  
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

28/07/2022 

 

REDE Nº 107      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: NOVA ATPC 
 

Considerando a apresentação da Live EFAPE de 22/06/2022, Tema: “Nova ATPC” e as mudanças 

que ocorrerão a partir de 1º de Agosto de 2022 nas ATPC, encaminhamos o PPT em referência 

a fim de que as escolas de Tempo Parcial e do Programa de Ensino Integral se organizem de 

acordo com a nova formatação. 

  

PRINCIPAIS MUDANÇAS A PARTIR DE 1º DE AGOSTO: 

 

➢ - Foco mais atento às habilidades essenciais. 

➢ - Currículo e Recuperação sendo vistos com unidade. A recuperação é contínua para olhar 

com atenção o desenvolvimento de habilidades. 

➢ - Menor segmentação inclusive no programa de Recuperação. Vamos olhar para a etapa 

de ensino e não para ano/série na filosofia do aprender sempre 

➢ - Manteremos o foco no CONVIVA e nas competências socioemocionais. 

➢ - Componentes do INOVA entram de forma transdisciplinar como componentes do 

currículo. 

➢ - Mais tempo reservado para as ATPC locais (unidade escolar) que serão subsidiadas por 

meio de lives quinzenais para Professores Especialistas de Currículo. 

 

 

Anexo: 2022.06.23 Live EFAPE 

 

 

 

 

 

 
 

                                     Supervisão Escolar 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/07/2022-06-23-live-efape.pdf
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ASSUNTO 02: ATIVIDADE COMPLEMENTAR DIGITAL - PLATAFORMA CAED 
 

 

Serão disponibilizadas sequências digitais de Língua Portuguesa e Matemática, ambas em modelo 

único, no formato das SD, digitais, destinadas a todos os anos/série do 4o ano do ensino 

fundamental até a 3a série do ensino médio. 

 

Ficarão disponíveis na plataforma CAEd de 20 de julho a 31 de agosto de 2022. 

 

Trata-se de instrumento para que os professores acompanhem a aprendizagem dos estudantes, 

especialmente os da recuperação intensiva, sendo possibilitadas também a todos os demais 

estudantes por ocasião de seu retorno ao segundo semestre letivo. 

 

 

 

 

 
Ivanildo Fernandes – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 


