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PERGUNTAS E RESPOSTAS – ATPC 2022
Para apoiar a organização e o planejamento dos professores e profissionais da Educação, a
EFAPE realizou no dia 10 de fevereiro uma live para esclarecimento de dúvidas acerca das
ATPC 2022, com foco na ferramenta de cadastro das ATPC e as formações dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
Confira as principais perguntas e respostas sobre os temas abordados.

Perguntas e Respostas (FAQ) ATPC 2022 – Live EFAPE realizada em 10 de fevereiro.
Prezados(as),
A partir da live da EFAPE, realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, preparamos este material
que aborda as principais dúvidas sobre:
1. Organização ATPC (Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo PEI);
2. Sistema ATPC (SED);
3. CadFormação.
Vale lembrar: você pode conferir a live e o material disponibilizado aqui.
Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br)
ERRATA: No material apresentado na live, foi informado que o docente com jornada reduzida deveria assistir a 02 ATPC, quando, na verdade – de acordo com a Resolução nº 133, de
29/11/2021 –, o docente deverá assistir a 03 ATPC.
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1. ORGANIZAÇÃO ATPC – Anos Iniciais do Ensino Fundamental
1. Quando passam a valer as mudanças anunciadas?
2. Depois da transmissão, quanto tempo leva para a ATPC ser disponibilizada no Repositório?
3. Como funciona a reprise de ATPC? É possível assistir à ATPC online?
4. Como serão organizadas as ATPC do ano de 2022 para os professores que atuam nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental?
5. Em caso de acúmulo de cargo por parte do professor (PEB I), quantas ATPC deverão
ser realizadas?
6. Como serão organizadas as ATPC de Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? O professor polivalente tem que realizar essas formações?
7. Como é possível pagar ATPC adicionais de Língua Inglesa se o professor PEB I recebe por 40
horas? A ATPC adicional é só de Língua Inglesa?
8. Quanto à ATPC de Língua Inglesa pela qual o professor polivalente optou, o especialista em
Língua Inglesa tem que frequentar junto ou ele acompanha em outro momento?
9. Como fica a organização das ATPC para os professores especialistas em Arte, Educação Física e Língua Inglesa?
10. Os professores de Arte, Educação Física e Língua Inglesa dos Anos Iniciais devem acompanhar a programação das ATPC de Anos Iniciais e Área de Linguagens (AF e EM)? Por exemplo,
se o professor tiver 5 ATPC, como proceder?
11. Em caso de ausência do professor de Educação Física e Arte, o professor regente irá realizar
a ATPC em qual horário? Qual será o procedimento a adotar?
12. Em qual horário os docentes de Educação Física, Arte e Língua Inglesa acompanharão
a ATPC?
13. As ATPC transmitidas pela EFAPE, via CMSP, poderão ser assistidas pelo professor em local
de livre escolha? Ou deverão ser assistidas presencialmente nas unidades escolares?
14. Como realizar o desdobramento se a última ATPC da EFAPE termina às 12h15?
15. Como serão organizadas as ATPC das escolas PEI de Anos Iniciais?
16. As unidades escolares e diretorias de ensino poderão organizar a ATPC geral semanal em
dois dias/horários em vez de apenas um?
17. Onde encontro mais orientações e o cronograma das ATPC 2022?
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2. Sistema ATPC (SED)
1. Quando as mudanças no cadastro das ATPC começam a valer? Qual é o prazo que tenho para
realizar o cadastro da ATPC desta semana?
2. Será preciso a unidade escolar cadastrar também as ATPC que são realizadas pela EFAPE
via CMSP? Ou seja, será preciso cadastrar as 5 ATPC realizadas na semana (no caso de
Anos Iniciais)?
3. A unidade escolar PEI precisa cadastrar todas as ATPCG e ATPCA realizadas?
4. Gostaria de mais detalhes sobre os Desdobramentos. Quem elabora a pauta e cadastra as
pautas ATPC – Desdobramentos?
5. Os professores devem entrar na SED e realizar o cadastro?
6. Diretor e GOE terão acesso?
7. O que fazer se não tiver uma área ou componente específico?
8. É para cadastrar a lista de presença?
9. O PCG e os PCA terão acesso ao cadastro de ATPCG e ATPCA?
10. Quem cadastra as ATPC da EFAPE?
11. Quem cadastra a ATPC? O professor?
12. De quem será a responsabilidade de monitorar os acessos dos professores em relação
às formações?
13. Na data de início e fim do cadastro da ATPC na diretoria/escola, coloca-se a semana toda ou
somente o dia em que acontece?
14. Como as DE irão validar as presenças dos docentes?
15. O que é TAG?
16. Como visualizar os apontamentos de presença dos professores, existe alguma maneira?
17. Como apontar meio utilizado, ou seja, plataforma, para realizar ATPC remotamente, se não
foram utilizados CMSP, Repositório e CMSP? Por exemplo, se foi utilizado Meet ou Teams,
devido a professores estarem posicionados remotamente por terem apresentado sintomas
de COVID.
18. Uma unidade escolar de nossa diretoria informou que estão aparecendo registros de ATPC
de outra unidade escolar.
19. O ATPI também tem que ser registrado?
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3. CadFormação
1. Devo continuar cadastrando as ATPC no CadFormação?
2. Esta ação substitui o CadFormação?
3. Já iniciei no CadFormação, então vou ter que incluir agora no cadastro da ATPC?
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1. ORGANIZAÇÃO ATPC – Anos Iniciais do Ensino Fundamental
1. Quando passam a valer as mudanças anunciadas?
As mudanças sobre a organização das ATPC 2022 já estão em vigor. Em relação ao novo sistema de cadastro (SED), verifique o item 3.1 presente neste documento.
2. Depois da transmissão, quanto tempo leva para a ATPC ser disponibilizada no Repositório?
O processo de upload no Repositório é manual. Dessa forma, estima-se um dia útil para a
ATPC estar disponibilizada no Repositório do CMSP.
3. Como funciona a reprise de ATPC? É possível assistir à ATPC online?
Orientamos a unidade escolar a organizar a ATPC de modo síncrono para favorecer a interação. Caso não seja possível, uma opção é assistir à reprise da ATPC. As ATPC são reprisadas
durante todo o dia em que foi exibida a transmissão ao vivo. Para ATPC de Anos Iniciais, a
reprise acontece às segundas-feiras no período da tarde. Não há reprise de ATPC no período
noturno para as ATPC de Anos Iniciais.
As ATPC também são disponibilizadas no Repositório do Centro de Mídias, conforme explicado no item 1.2. É possível assistir à ATPC online via aplicativo ou Repositório do CMSP.
4. Como serão organizadas as ATPC do ano de 2022 para os professores que atuam nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental?
Para incorporar os novos componentes do Inova, os estudantes terão 30 aulas semanais,
com duração de 45 minutos cada. Assim, os professores polivalentes (PEB I) estarão em sala
de aula com seus estudantes em 26 das 30 aulas – já que não será mais exigida sua presença nas aulas de Educação Física e Arte. Com essa nova jornada de trabalho docente, os professores passarão a realizar 05 ATPC semanais, com duração de 45 minutos cada, das quais:
• 04 ATPC serão desenvolvidas pela EFAPE em formato síncrono ou assíncrono, por meio do
Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). Essas ATPC serão realizadas enquanto
os estudantes estiverem nas aulas de Educação Física e Arte;
• 01 ATPC geral será realizada presencialmente com a participação de todos os professores
em dia e horário definidos pela unidade escolar, fora do horário regular de funcionamento da classe.
Os temas das ATPC serão organizados e distribuídos ao longo da Semana A e da Semana B,
conforme divulgado no Boletim Semanal Subsecretaria nº 05, de 03 de fevereiro de 2022.
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5. Em caso de acúmulo de cargo por parte do professor (PEB I), quantas ATPC deverão
ser realizadas?
O docente com dois vínculos de professor de Educação Básica I – Classe, em regime de
acumulação, nesta Secretaria da Educação, deverá cumprir as cargas horárias de 33 horas
semanais em um vínculo e 32 horas semanais no segundo, conforme previstas respectivamente no Anexo I e no Anexo V da Resolução Seduc 133, de 29/11/2021. Sendo assim, os
professores devem cumprir 05 ATPC semanais em cada um dos cargos.
6. Como serão organizadas as ATPC de Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? O professor polivalente tem que realizar essas formações?
As ATPC de Língua Inglesa para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental serão transmitidas
ao vivo via CMSP, às segundas-feiras, das 11h30 às 12h15, no Canal Formação de Professores,
conforme divulgado no Cronograma ATPC 2022. As 02 ATPC semanais (01 transmissão + 01
desdobramento) são opcionais. Caso o professor polivalente opte por realizá-las, elas serão
acrescidas à carga horária total atribuída e deverão ser cumpridas na unidade escolar. Para
os professores que atuam no PEI, as ATPC de Língua Inglesa já fazem parte da sua jornada
de trabalho.
7. Como é possível pagar ATPC adicionais de Língua Inglesa se o professor PEB I recebe por 40
horas? A ATPC adicional é só de Língua Inglesa?
As ATPC de Língua Inglesa são opcionais e adicionais para os professores (PEB I) com carga
horária de 32 e 33 horas semanais que realizam obrigatoriamente 05 ATPC semanais. Essas ATPC deverão ser cumpridas obrigatoriamente na unidade escolar. Destacamos que em
2022 não haverá mais ATPC adicional do EMAI. Confira no Boletim Semanal Subsecretaria
nº 06, de 09 de fevereiro de 2022, o tutorial para registro da ATPC adicional elaborado pela
CGRH (Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos).
8. Quanto à ATPC de Língua Inglesa pela qual o professor polivalente optou, o especialista em
Língua Inglesa tem que frequentar junto ou ele acompanha em outro momento?
De acordo com a Resolução SEDUC 133, de 29/11/2021, que dispõe sobre a carga horária
dos docentes da rede estadual de ensino, o professor poderá cumprir as ATPC, conjunta e
preferencialmente, com os docentes das turmas em que atua. Assim sendo, sugerimos que
os professores que atuam na mesma área ou componente curricular, sempre que possível,
realizem as ATPC juntos, favorecendo a aprendizagem entre os pares.
É recomendado também ao professor especialista em Arte e Educação Física que realize a
ATPC com seus pares, sempre que possível.

7/14

Perguntas e Respostas – ATPC 2022

9. Como fica a organização das ATPC para os professores especialistas em Arte, Educação Física e Língua Inglesa?
Este ano foi dada uma maior flexibilidade para as unidades escolares definirem seus horários, uma vez que não é obrigatório assistir à ATPC de forma síncrona. Sugerimos que,
sempre que possível, os professores especialistas realizem as ATPC conjuntamente com os
professores polivalentes.
A prioridade de cumprimento de ATPC pode ser verificada no material disponibilizado na
live ou ainda no Boletim Semanal Subsecretaria nº 05, de 03 de fevereiro de 2022.
10. Os professores de Arte, Educação Física e Língua Inglesa dos Anos Iniciais devem acompanhar a programação das ATPC de Anos Iniciais e Área de Linguagens (AF e EM)? Por exemplo,
se o professor tiver 5 ATPC, como proceder?
Sim. Os professores de Arte, Educação Física e Língua Inglesa devem realizar ATPC de Anos
Iniciais e de Linguagens. Por exemplo, o professor especialista de Língua Inglesa, com 25
aulas nos Anos Iniciais, realizará 5 ATPC semanais: 1 ATPC geral, com a participação do maior
número possível de docentes, 2 ATPC de Língua Inglesa (1 gravação/transmissão + 1 desdobramento) e 2 ATPC Recuperação e Aprofundamento da Área de Linguagens – AF/EM (1
gravação/transmissão + 1 desdobramento). Para mais informações, consulte o Cronograma
ATPC 2022 disponível no site do CMSP – Programação – profissionais da Educação.
11. Em caso de ausência do professor de Educação Física e Arte, o professor regente irá realizar
a ATPC em qual horário? Qual será o procedimento a adotar?
Na ausência ocasional do professor especialista para as aulas de Arte e Educação Física, a
carga horária deverá ser assumida, a título eventual, na seguinte ordem de prioridade:
• por professor especialista do mesmo componente curricular do substituído;
• por professor especialista de componente curricular diverso;
• por PEB I que atuar como substituto eventual;
• pelo professor regente da classe, que estiver atuando como eventual.
Caso o professor regente de classe precise substituir a carga horária do professor especialista, deverá realizar as ATPC em outro dia e horário da semana, conforme a Resolução
Seduc 133, de 29/11/2021. Nesse caso, o professor regente da classe receberá pela carga
horária assumida como eventual, devendo não se esquecer de observar o limite máximo de
aulas semanais.
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12. Em qual horário os docentes de Educação Física, Arte e Língua Inglesa acompanharão
a ATPC?
De acordo com a Resolução Seduc 133, de 29/11/2021, que dispõe sobre a carga horária dos
docentes da rede estadual de ensino, o professor poderá cumprir as ATPC no mesmo turno
das aulas que ministra ou, em turno diverso, desde que, conjunta e preferencialmente, com
os docentes das turmas em que atua, durante o horário de funcionamento da unidade escolar. Sendo assim, a unidade escolar poderá optar por organizar a ATPC em momento de
transmissão síncrona pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo ou em momento mais
oportuno, de forma assíncrona, conforme horário definido e cargas horárias dos docentes.
13. As ATPC transmitidas pela EFAPE, via CMSP, poderão ser assistidas pelo professor em local
de livre escolha? Ou deverão ser assistidas presencialmente nas unidades escolares?
As ATPC deverão ser cumpridas na unidade escolar, e poderão ser organizadas no momento
da transmissão via CMSP ou em momento mais oportuno, em formato assíncrono, conforme horário definido e cargas horárias dos docentes. O docente poderá cumprir as ATPC no
mesmo turno das aulas que ministrar ou em turno diverso, desde que, conjunta e preferencialmente, com os docentes das turmas em que atuar, durante o horário de funcionamento
da unidade escolar.
O docente que tiver aulas atribuídas em mais de um turno cumprirá preferencialmente a
carga horária das ATPC com o grupo de docentes do turno em que tem maior número de
aulas atribuídas. Caso venha a ministrar aulas em mais de uma escola estadual, o docente
cumprirá as ATPC na unidade escolar em que tiver maior quantidade de aulas atribuídas.
Caberá ao professor coordenador da outra unidade atualizar o docente sobre as atividades
pedagógicas a serem desenvolvidas pelo grupo de professores.
Caberá ao diretor de escola organizar os horários de sua unidade escolar de forma a fazer
cumprir o disposto na Resolução Seduc 133, de 29/11/2021, após consulta dos interesses e
das opções de horários dos docentes.
14. Como realizar o desdobramento se a última ATPC da EFAPE termina às 12h15?
Não temos mais a obrigatoriedade de ATPC por área do conhecimento e dias da semana
específicos. As formações podem ser realizadas ao longo da semana, nas unidades escolares, organizadas no momento da transmissão via CMSP ou em momento mais oportuno,
em formato assíncrono, respeitando a carga horária docente. O docente poderá cumprir as
ATPC no mesmo turno das aulas que ministra ou, em turno diverso, desde que, conjunta e
preferencialmente, com os docentes das turmas em que atua, durante o horário de funcionamento da unidade escolar.
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15. Como serão organizadas as ATPC das escolas PEI de Anos Iniciais?
Os docentes que atuam nas escolas do Programa Ensino Integral (PEI) realizarão 7 ATPC semanais de 45 minutos cada, organizadas em Semana A e Semana B. Serão 2 ATPC gerais no
mesmo horário dos clubes juvenis (Semana A, as duas pautas elaboradas pela eu; Semana
B, uma pauta elaborada pela UE e outra pauta pela DE), 1 ATPC de Área, e 4 ATPC desenvolvidas pela EFAPE, incluindo transmissões e desdobramentos. Sugerimos às unidades escolares que não contam com PCA que realizem as 3 ATPC semanais desenvolvidas pela EFAPE.
Conforme divulgado, a organização das ATPC para as escolas PEI no Boletim Semanal Subsecretaria nº 05, de 03 de fevereiro de 2022, para professores polivalentes e especialistas.
16. As unidades escolares e diretorias de ensino poderão organizar a ATPC geral semanal em
dois dias/horários em vez de apenas um?
Sim. As ATPC gerais devem garantir o maior número de participantes possível; o ideal é não
subdividir em muitas formações o coletivo para não perder essa característica.
17. Onde encontro mais orientações e o cronograma das ATPC 2022?
Orientações detalhadas sobre as ATPC e formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento foram divulgadas no Boletim Semanal da Subsecretaria nº 05, de 03 de fevereiro
de 2022, e o Cronograma ATPC 2022 está disponível no site do CMSP – Programação – profissionais da Educação.
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2. Sistema ATPC (SED)
1. Quando as mudanças no cadastro das ATPC começam a valer? Qual é o prazo que tenho para
realizar o cadastro da ATPC desta semana?
As ATPC poderão ser cadastradas na plataforma a partir do dia 07/02/2022, podendo realizar cadastros retroativos em até 15 dias.
2. Será preciso a unidade escolar cadastrar também as ATPC que são realizadas pela EFAPE
via CMSP? Ou seja, será preciso cadastrar as 5 ATPC realizadas na semana (no caso de
Anos Iniciais)?
A unidade escolar deverá cadastrar apenas as pautas que elabora, ou seja, que são de sua
responsabilidade, bem como a diretoria de ensino.
As pautas de ATPC transmitidas pela EFAPE e os Desdobramentos dessas formações serão
cadastrados pela própria EFAPE.
3. A unidade escolar PEI precisa cadastrar todas as ATPCG e ATPCA realizadas?
Sim, a unidade escolar deverá cadastrar todas as ATPC que realiza no sistema de ATPC
na SED.
4. Gostaria de mais detalhes sobre os Desdobramentos. Quem elabora a pauta e cadastra as
pautas ATPC – Desdobramentos?
As ATPC intituladas de Desdobramentos são momentos formativos realizados nas unidades
escolares, na sequência das transmissões via CMSP, destinados ao desenvolvimento de atividades complementares à ATPC realizada pela EFAPE, a partir das orientações/sugestões
dadas nos minutos finais das transmissões, favorecendo a aprendizagem colaborativa entre
os pares.
Vale lembrar que diante da organização das ATPC e Formações do Programa de Recuperação
e Aprofundamento, o professor coordenador gerenciará as ATPC, mas não fará a mediação
nos momentos denominados como Desdobramentos; o direcionamento das atividades a
serem realizadas, bem como o cadastro destas formações são realizados pela EFAPE. Assim,
cabe ao professor coordenador garantir a comunicação da agenda de ATPC aos professores,
apoiar os docentes na definição e/ou na priorização da formação que ele deverá realizar, acompanhar os registros do desdobramento das pautas formativas e refletir sobre os
aprendizados e a aplicação destes em sala de aula.
5. Os professores devem entrar na SED e realizar o cadastro?
Não, os professores entram na SED apenas para apontar presença. O cadastro fica sob responsabilidade do Trio Gestor, além do GOE (no caso da unidade escolar), além da diretoria
e EFAPE.
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6. Diretor e GOE terão acesso?
Sim, diretor, vice-diretor e GOE terão acesso à nova ferramenta, tanto para cadastro da ATPC
como para acompanhamento das presenças dos professores.
7. O que fazer se não tiver uma área ou componente específico?
Caso não tenha uma área e/ou um componente específico, você pode selecionar “Não se
aplica” e prosseguir normalmente com o cadastro.
8. É para cadastrar a lista de presença?
Não haverá necessidade de cadastrar lista de presença, pois o sistema foi criado com o objetivo de cadastro da ATPC, pelo Trio Gestor e o GOE, e apontamento de presença de todos
os professores.
9. O PCG e os PCA terão acesso ao cadastro de ATPCG e ATPCA?
Sim, além deles, o diretor, o vice-diretor e o GOE podem realizar o cadastro das ATPC na
unidade escolar.
10. Quem cadastra as ATPC da EFAPE?
A EFAPE é quem cadastra suas ATPC, assim como as diretorias de ensino devem cadastrar
suas ATPC; e, por fim, as unidades escolares as suas respectivas ATPC.
11. Quem cadastra a ATPC? O professor?
A EFAPE é quem cadastra suas ATPC, assim como as diretorias de ensino devem cadastrar
suas ATPC; e, por fim, as unidades escolares as suas respectivas ATPC. Caberá ao professor
fazer o apontamento de presença relacionado às ATPC das quais participou.
12. De quem será a responsabilidade de monitorar os acessos dos professores em relação
às formações?
Caberá ao Trio Gestor acompanhar os apontamentos de presença dos professores de sua
unidade escolar. Para isso, estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades no sistema
para auxiliar nesse processo, e em breve serão disponibilizadas.
13. Na data de início e fim do cadastro da ATPC na diretoria/escola, coloca-se a semana toda ou
somente o dia em que acontece?
Quanto ao cadastro da ATPC, devem ser inseridos no cadastro a data e o horário planejados.
14. Como as DE irão validar as presenças dos docentes?
Os apontamentos de presença dos professores serão acompanhados pelo Trio Gestor e pelo(a) GOE. O Trio Gestor e o(a) GOE, além do acompanhamento, também são responsáveis
por validarem os apontamentos.
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15. O que é TAG?
De forma geral, TAG são palavras-chave, utilizadas para buscas.
16. Como visualizar os apontamentos de presença dos professores, existe alguma maneira?
Esse tipo de acompanhamento está sendo desenvolvido e, em breve, estará disponível para
os respectivos perfis da gestão, DE e EFAPE.
17. Como apontar meio utilizado, ou seja, plataforma, para realizar ATPC remotamente, se não
foram utilizados CMSP, Repositório e CMSP? Por exemplo, se foi utilizado Meet ou Teams,
devido a professores estarem posicionados remotamente por terem apresentado sintomas
de COVID.
Em breve teremos a opção “Outros” no registro, para contemplar esses casos.
18. Uma unidade escolar de nossa diretoria informou que está aparecendo registros de ATPC
de outra unidade escolar.
Esse problema de perfil já está sendo analisado pela CITEM/PRODESP.
19. A ATPI também tem que ser registrada?
Não. Os ATPI não devem ser registrados na ferramenta.
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3. CadFormação
1. Devo continuar cadastrando as ATPC no CadFormação?
Não. Com o novo sistema demonstrado no dia 10/02, as ATPC, com pautas elaboradas pela
unidade escolar e diretoria de ensino, deverão ser cadastradas na plataforma SED (Secretaria Escolar Digital), conforme orientado e tutoriais enviados via Boletim Semanal da Subsecretaria nº 06, de 09 de fevereiro de 2022.
2. Esta ação substitui o CadFormação?
Não, apenas o registro de ATPC não estará mais disponível no CadFormação e, portanto, deverá ser cadastrado no novo sistema. Os demais tipos de ação ainda devem ser registrados
no CadFormação.
3. Já iniciei no CadFormação, então vou ter que incluir agora no cadastro da ATPC?
Não será mais necessário realizar o registro da ATPC no CadFormação. Todo registro de
ATPC, a partir de 07/02/2022, deverá ser feito no novo sistema.

Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”
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