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

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

 
 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 422/2020 

Data:   25/09/2020    

Assunto: Em continuidade aos comunicados 410 e 392 - Orientações e sugestões 

para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais 

opcionais - 28 de setembro a 2 de outubro. 
 

  

Prezada Equipe Gestora, 

Conforme Comunicado Externo Subsecretaria 2020 - Nº 78 (link), desde o dia 08 de setembro, as 

unidades escolares podem, em caráter opcional, mediante determinadas condições estabelecidas 

na Resolução Seduc 61/2020 (tais como estar em áreas classificadas no período anterior de 28 

dias consecutivos, na fase amarela do Plano São Paulo, e dispuserem, em quantidade suficiente, 

de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual necessários ao cumprimento dos 

protocolos de saúde), realizar, com os estudantes interessados, atividades presenciais que 

contemplem o reforço e a recuperação das habilidades não desenvolvidas nos bimestres anteriores 

ou ainda atividades de tutoria pedagógica, com atendimento individualizado ou em pequenos 

grupos.  

Para apoiar o trabalho dos professores na realização dessas atividades durante a semana de 28 

de setembro a 2 de outubro, foi elaborado o documento “Orientações e sugestões para atividades 

de recuperação e reforço durante as atividades presenciais opcionais”, disponível  neste link.  

https://drive.google.com/file/d/1Myf-zkbUZzyUNMOeXrgfcEuwJxNgmLE6/view
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=11/09/2020%2012:53:39
https://drive.google.com/file/d/12hJk8fXS526nJ55_aVFbX3z4RHRBc08x/view
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As orientações são semelhantes às enviadas para apoiar os professores que realizassem 

atividades de recuperação e aprofundamento durante a semana de 14 a 18 de setembro, disponível 

neste link, e a semana de 21 a 25 de setembro, disponível neste link, porém com atualizações nas 

habilidades, aulas do Centro de Mídias anteriores e trechos dos materiais de apoio sugeridos.  

O documento apresenta sugestões gerais de como os professores podem organizar seu trabalho 

pedagógico durante esse período, assim como sugestões específicas, por componente curricular 

e ano/série, de habilidades a serem retomadas com os estudantes, com o apoio de aulas anteriores 

do Centro de Mídias ou dos materiais de apoio impressos, para a semana de 28 de setembro a 2 

de outubro.  

Ao longo da próxima semana, enviaremos sugestões para a semana de 05 a 09 de outubro. 

 

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP Responsável pelo NPE 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_JW6WDUwQ56CbrguIrcnwelz0y_VXTRa/view
https://drive.google.com/file/d/1ClrGq-UcpdgyyDdPGooSHW0rqVJDPjK5/view

