
Avaliação diagnóstica e  

Recuperação de janeiro de 2021 

 



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
PROPÓSITO 
 

Diagnosticar aprendizagem, identificando desenvolvimento 
das  habilidades essenciais de percurso dos estudantes para 
apoiar planejamento da recuperação e aprofundamento. 

Apoiar planejamento escolar 2021. 

Oferecer mais uma oportunidade para os estudantes realizarem 
as entregas para avançar para o ano/série seguinte.  

Avaliações de Língua Portuguesa e Matemática para 
estudantes do 1º ano do EF até a 3ª série do EM 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
APLICAÇÃO 

Atividade Período 

Entrega das avaliações 
impressas nas Diretorias de 

Ensino 
Até 10/dez 

Aplicação da avaliação 
diagnóstica 

7 a 18/dez 

Digitação das respostas no 
SARA 

a partir de 8/dez 

- Escolas que já receberam podem já iniciar aplicação com 
seus estudantes 
- As devolutivas dos resultados poderão ser acessadas na 
plataforma do Caed 



RECUPERAÇÃO DE 
JANEIRO DE 2021 
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Os estudantes terão amplas oportunidades para realizar, ainda no ano letivo 
de 2020, as atividades escolares e prosseguir para o ano/série seguinte. 

CICLO DE APRENDIZAGEM 2020 E 2021 
MAIS OPORTUNIDADES 

1. Identificação 
dos estudantes 

2. Notificação 
estudantes e 
responsáveis 

3. Kit de 
atividades 

4. Avaliação 
das 

atividades 

5. 
Recuperação 

jan/2021 

Parecer CEE nº 309/2020 
Resolução SEDUC nº 82, de 10 de novembro de 2020 
Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/COPED 2020 - nº 192 
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MAIS OPORTUNIDADES 

1. Identificação dos estudantes 

Notas e frequência do 1º, 2º e 3º bimestres lançadas até 
30/10, conforme orientação da SEDUC 

SEDUC oferece Sistema de Monitoramento de Abandono 
Escolar (SMAE) para apoiar escolas na busca ativa. 

Identificar estudantes com a busca ativa (os que 
apresentam frequência inferior a 75%), oferecendo  
a todos oportunidades de participarem  das atividades 



8 CICLO DE APRENDIZAGEM 2020 E 2021 
MAIS OPORTUNIDADES 

2. Notificação ao estudante e seus responsáveis 

Os estudantes e seus responsáveis devem ser informados que 
precisam  apresentar atividades para comprovar sua frequência 

Envio de SMS para estimular estudantes a continuar os seus 
estudos e a importância dos responsáveis para apoiá-los neste 
processo 

Para que o estudante tenha frequência e siga para o próximo 
ano/série, será essencial que entregue atividades propostas para 
2020 



Professores devem solicitar a entrega de atividades 
essenciais, considerando o que já foi entregue 
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3. Disponibilização e entrega das atividades 

Materiais didáticos e avaliações entregues pela SEDUC,  
e outros disponibilizados por cada escola 

As escolas precisam mobilizar seus estudantes e familiares 
para retirada de kit impresso de atividades na escola 

CICLO DE APRENDIZAGEM 2020 E 2021 
MAIS OPORTUNIDADES 
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4. Avaliação das atividades entregues pelos estudantes 

As aprendizagens ainda não desenvolvidas devem ser 
contempladas no plano de reforço e recuperação de 2021 

Professores avaliarão as atividades recebidas e no conselho de 
classe/ano/série final decidirão pelo prosseguimento da trajetória 
escolar dos estudantes, em regime de progressão continuada,  
nos termos do Parecer CEE 309/2020 

Formação para apoiar professores e equipes gestoras  
na realização do conselho de classe/ano/série: 7 a 10/dez 

CICLO DE APRENDIZAGEM 2020 E 2021 
MAIS OPORTUNIDADES 
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5.  Recuperação em janeiro de 2021 

...Estudante terá outra oportunidade, em janeiro de 2021, 
de participar de aulas de recuperação para evitar a retenção 
escolar  

Esforço intensivo em janeiro com aulas presenciais e 
apoio do Centro de Mídias SP 

Caso as entregas previstas, contempladas no kit de 
atividades, não forem realizadas... 

CICLO DE APRENDIZAGEM 2020 E 2021 
MAIS OPORTUNIDADES 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
PÚBLICO-ALVO  
 

 
1. Estudantes infrequentes  
da 3ª série do EM, 9º ano do EF, e 5º ano EF 
 

Estudantes do ensino regular (não inclui EJA) 

 
2. Estudantes infrequentes  
dos demais anos/séries 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
FORMA DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS 
 

A recuperação de janeiro ocorrerá preferencialmente de forma presencial,  

tendo apoio do Centro de Mídias de forma complementar 

Presencialmente 
Formato prioritário, 

considerando os protocolos 
de distanciamento e 
capacidade da escola 

 

Remotamente 
Estudantes que não puderem 

realizar a recuperação de 
forma presencial, com roteiros 
de atividades e aulas do CMSP 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
FORMA DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS 
 

Caso o número de estudantes indicados para a recuperação 
supere a capacidade de atendimento da escola, 
considerando os protocolos de saúde do Plano São Paulo 

Caso não haja professores com disponibilidade 
suficiente para atendimento de toda a demanda 

Caso os estudantes sejam do grupo de risco  

Os estudantes só poderão realizar a recuperação de janeiro  
de forma remota apenas em uma das seguintes situações: 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
FORMA DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS 
 

Habilidades priorizadas 
Trabalhadas por uma combinação de reprises e  
aulas inéditas  
Programação completa, vídeos e materiais de apoio 
das aulas do CMSP  
Disponibilizados no site do CMSP até 21/12 
 
 

Transmissão de 3 aulas por dia para cada ano/série 
Manutenção da distribuição por componentes como nos 
bimestres letivos de 2020 (exemplo: 3 aulas de 
matemática por semana para Anos Finais do EF) 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
CRONOGRAMA - 2020 
 

Atividade Período 

Realização do conselho de 

classe/ano/série 
até 23/dez 

Escola elabora plano da recuperação de 

janeiro  
até 23/dez 

Diretor comunica a todos os professores 

data e horário da atribuição de aulas  
23/12 

Atribuição de aulas na escola 

até 29/dez 

Se decreto determinar 

recesso: até 4/jan (manhã) 

Atribuição de aulas na DE 

30/12 

Se decreto determinar 

recesso: até 4/jan (tarde) 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
CRONOGRAMA - 2021 
 
Atividade Período 

Repescagem da atribuição na DE 4/1/2021 a 8/1/2021 

Aulas de recuperação 

4/1/2021 a 22/1/2021 

Início dia 5/1/2021 caso 

atribuição ocorra em 

4/1/2021 

Conselho de classe de janeiro (2h) Até 26/1/2021 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
PLANO DA RECUPERAÇÃO DE JANEIRO 
 

 
 
 
Escola elabora plano com pelo menos as seguintes informações: 

 
 

 

1. Quantidade de alunos indicados para 
janeiro e com interesse em participar 
confirmada* 
 

2. Quantidade e lista de cada grupo de 
alunos(a serem formados conforme 
protocolos do Plano São Paulo) 
 

* É essencial que as escolas realizem os 
contatos com os responsáveis para confirmar 
interesse antes da atribuição de aulas. 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
MATRIZ DE AULAS SEMANAL - EFAF e EM 
 

Área do 

conhecimento ou 

componente 

curricular 

Aulas  

Anos finais 

Aulas 

Ensino médio 

Matemática e CN 8 (com CN) 10 (com CN) 

Linguagens sem EF 

(Língua Portuguesa, 

Arte e Inglês) 12 10 

Ciências Humanas 4 4 

Projeto de Vida 1 1 

Total 25 (5 por dia) 25 (5 por dia) 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
MATRIZ DE AULAS SEMANAL - EFAI 
 

Área do 

conhecimento ou 

componente 

curricular 

Quantidade de aulas 

1º ao 4º EF 

Quantidade de 

aulas 

5º EF 

Matemática 7 7 

Língua Portuguesa 14 7 

Ciências Humanas  2 4 

Ciências da 

Natureza 2 7 

Total 25 (5 por dia) 25 (5 por dia) 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
DISTRIBUIÇÃO DE AULAS 
 

 

 

As aulas podem ser divididas entre até 2 
professores, na seguinte conformidade: 
 
● Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio: 
○ até 2 professores de Linguagens 
○ até 2 professores de Matemática e Ciências da 

Natureza 
● Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

○ Até 2 professores de Língua Portuguesa 
 
Sendo que para nesses casos, cada um dos professores 
deve ter, no mínimo, 4 aulas atribuídas. 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
DISTRIBUIÇÃO DE AULAS 
 

Ciências da 
Natureza e 
Matemática 

 
10 aulas no 

ensino médio  

O mesmo professor poderá ter 
as 10 aulas atribuídas para 
cada grupo de estudantes. 

Possibilidade 1 
Todas aulas com 

um professor 

As 10 aulas são divididas entre 
2 professores, cada um com  

5 aulas por semana 

Possibilidade 2 
Aulas divididas 

igualmente 

Exemplo 
Ilustrativo 

As 10 aulas são divididas entre 
2 professores, um com 6 aulas 

e outro com 4 aulas 

Possibilidade 3 
Aulas divididas 
diferentemente 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
DISTRIBUIÇÃO DE AULAS 
 

Língua 
Portuguesa 

 
14 aulas  

do 1º ao 4º ano  

O mesmo professor poderá ter 
as 14 aulas atribuídas para 
cada grupo de estudantes. 

Possibilidade 1 
Todas aulas com 

um professor 

As 14 aulas são divididas entre 
2 professores, cada um com  

7 aulas por semana 

Possibilidade 2 
Aulas divididas 

igualmente 

As 14 aulas são divididas entre 
2 professores, um com 10 
aulas e outro com 4 aulas 

Possibilidade 3 
Aulas divididas 
diferentemente 

OBS: nos anos iniciais, é preferível que o mesmo professor tenha 
as 25 aulas atribuídas para um grupo de alunos 

Exemplo 
Ilustrativo 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
PROFESSORES ELEGÍVEIS  
 

Podem ter aulas atribuídas para ministrar aulas em janeiro: 
 
Professores com aulas atribuídas, complementando carga horária de 
2020 
1. Titulares de Cargo, na carga suplementar; 
2. Categoria F com complementação da carga horária  
3. Categoria O (com contrato aberto, de professores da rede):  

se tiver carga horária inferior a 32 aulas, como complementação  
 

Professores contratados 
1. Contratação de professores especificamente para esse fim, desde 

que inscritos no processo de atribuição de classes e aulas. 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
PROFESSORES ELEGÍVEIS  
 

Observação 
Professores titulares de cargo, categoria F, podem ter aulas 
atribuídas em um novo vínculo em regime de acumulação, até o 
limite estipulado em legislação. 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
PROFESSORES ELEGÍVEIS 
 

1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental 
 

6º ao 9º ano do EF e 
1ª a 3ª série do EM 
 

 
PEB I com magistério ou 
licenciatura plena em 
Pedagogia 
 

 
 
 
PEB II devidamente 
habilitados/qualificados 
em pelo menos um dos 
componentes em que 
tiver aulas atribuídas 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
FÉRIAS DE PC E PCNP 
 

Férias de PC: poderão ser alteradas, caso 
acordado entre PC e diretor, para apoiar 
recuperação de janeiro. 
 

Férias de PCNP: poderão ser alteradas, 
caso acordado entre diretor de núcleo e 
PCNP, para apoiar formação 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
NOTAS E FREQUÊNCIA 
 Notas: o 5º conceito dos estudantes 

indicados para a recuperação de 
janeiro ficará aberto e a nota obtida 
poderá ser inserida após a sua 
realização 

Frequência: dos estudantes que 
efetivamente participarem da 
recuperação será digitada em módulo 
próprio na SED 

O 5º conceito será aplicável 
de forma igual para todos os 
componentes da área de 
conhecimento 
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RECUPERAÇÃO DE JANEIRO DE 2021 
MERENDA E TRANSPORTE 
 

Os estudantes receberão merenda seca no 
período da recuperação 

Não está previsto transporte adicional para esse 
período 



OPORTUNIDADES PARA AVANÇAR  
NA TRAJETÓRIA ESCOLAR 
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A recuperação de janeiro poderá ser mais uma 
oportunidade para que avancem em sua trajetória 
escolar. 

Será importante buscar o engajamento para os 
estudantes realizarem as atividades até o final de 
2020, para que já possam avançar para o ano/série 
seguinte, e em último caso poderão ter uma 
oportunidade a mais em janeiro de 2021. 



MUITO OBRIGADO! 


