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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 320/2020 

Data: 23/07/2020  

Assunto: Cronogramas da SEI, Conselhos de Classe/ano/série e AAP 2º bimestre. 
 

 Prezados gestores e professores, 

 

 

Observados os protocolos de segurança continuamente divulgados pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por meio do Comitê Estadual de Contingência do COVID-19, para 
preservar a saúde de todos os envolvidos, as escolas poderão organizar a entrega das AAP 
aos pais/responsáveis, de modo que os estudantes possam utilizá-los em suas atividades 
em casa. 

 
 
 
Para organização geral das Semanas de Estudos Intensivos, conselho de 

classe/ano/série e AAP, divulgamos as seguintes datas de referência: 
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           ● Semana de Estudos Intensivos (SEI) : 27 a 31 de julho - da mesma forma que no 1º 

bimestre, a Semana de Estudos Intensivos tem como propósito recuperar e aprofundar 

habilidades trabalhadas ao longo do 2º bimestre, com foco nas habilidades selecionadas como 

essenciais, a partir do diagnóstico da evolução da aprendizagem dos estudantes durante o 

desenvolvimento das atividades escolares não presenciais. 

 

           ● Conselho de classe/ano/série: até 4 agosto - de forma análoga ao 1º bimestre, o 

conselho de classe/ano/série terá como foco o acompanhamento da participação e aprendizagem 

dos estudantes, e haverá a possibilidade de já atribuir as notas e frequência dos estudantes 

quando possível ou deixar em aberto para serem inseridas posteriormente, com o retorno das 

aulas presenciais. 

 

           ● Aplicação sugerida da AAP 2º Bimestre – até 14 de agosto – realizada pelos 

estudantes em suas casas, sempre que possível com orientação pelos docentes de forma 

remota, respeitadas as peculiaridades de cada região, unidade escolar e condições dos alunos.  

Com o objetivo de possibilitar aos alunos a realização das AAP digitalmente, serão enviadas, na 

próxima semana, orientações de procedimentos para as escolas, bem como formulários online 

para coleta de respostas junto aos estudantes. Dessa forma, os alunos terão a possibilidade 

de realizar a avaliação no formato impresso ou no digital, conforme o que for mais apropriado 

para cada contexto. 

 

           ● Resolução Comentada da AAP 2º bimestre, para o 3º ano EF até a 3ª série do EM – a 

partir de 17 agosto – realizada no CMSP conforme cronograma dos respectivos canais e 

ano/série de ensino. 

 

Destacamos que a AAP têm como papéis acompanhar o desenvolvimento e apoiar a 

consolidação das aprendizagens dos estudantes. As reuniões de nível do MMR serão sem 

resultados, conforme orientações a serem enviadas posteriormente. 

 

Em breve, enviaremos informações a respeito da entrega dos materiais do 3º bimestre/2º 

semestre para também apoiar a organização das escolas. 

 

Atenciosamente, 
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Responsável: 

Késia Lilena Stefanini 

PCNP responsável pelo NPE  

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


