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SãoPaulo,30dedezembrode2020.

Assunto:OrientaçõescomplementaressobreRecuperaçãoIntensivadejaneirode
2021

Prezados(as)Dirigentes,Equipes de Supervisão de Ensino,do Núcleo

Pedagógico,equipes dos CIE,equipes dos NVE,equipes dos CRH,e Equipes

GestorasdasUnidadesEscolares

EnviamosaseguirorientaçõescomplementaresàRecuperaçãoIntensivade

janeirode2021,apartirdequestionamentosdarede.

Épossívelagruparestudantesdediferentesturmaseanos/séries?

NodocumentoorientadorsobreaRecuperaçãoIntensivadejaneirode2021e

odetalhamentodoscritériosdeaprovaçãoeretençãonoanoletivode2020que

haviasidocompartilhadoanteriormentecom arede(link),haviaaindicaçãodeque

possam serformadosagrupamentosdeestudantesmultisseriadosapenasnos

seguintescasos:

a)1ºe2ºanosdoEnsinoFundamental

b)3ºe4ºanosdoEnsinoFundamental

Nos demais anos/séries,havia a indicação de que fossem formados

agrupamentosdeestudantesdeum mesmo ano/série,ainda quepossam ser

provenientesdediferentesturmasde2020(porexemplo,juntandoalunosdo8ºA,

8ºBe8ºC),porcontadasespecificidadesdashabilidadesaserem trabalhadasem

cadaano/série,desdeo5ºanodoEnsinoFundamentalatéa3ªsériedoEnsino

Médio.”

Noentanto,porcontadassolicitaçõesdeescolaseDiretoriasdeEnsinopara

permitiroagrupamentodeestudantesdosdemaisanos/sériesem um mesmo

grupo,paraotimizaraatribuiçãodeaulaseviabilizaroatendimentodetodosos

estudantes,especialmente em contextos em que há um número reduzido de

estudantesem cadaano/sérieerestriçõesdeprofessores,passamosapermitir

também aatribuiçãoem maiscasosdentrodamesmaetapaefasedeensino:

a)Do1ºao4ºanosdoensinofundamental

b)Do6ºao9ºanosdoensinofundamental

c)Da1ªà3ªsériedoensinomédio.

Dessaforma,porexemplo,casoumaescolatenhaapenasum alunodo1º



ano,um do2ºano,um do3ºano,eum do4ºano,essesquatroalunospodem ser

agrupadosem conjunto,deformaaotimizaraatribuiçãodeaulasdosprofessores.

Além disso,podem serorganizados grupos contemplando estudantes de três

dessesanos/séries(porexemplo,alunosdo1º,2ºe3ºanosem um mesmogrupo),

dedoisdessesanos/séries(porexemplo,1ºe2ºanos),oudeum únicoanosérie

(porexemplo,apenasalunosdo1ºano).Amesmalógicaaplica-seaosanosfinais

doensinofundamental,eaoensinomédio:

● nosanosfinaisdoensinofundamental,(6º,7º,8ºe9ºanos)

● nosanosfinaisdo ensino fundamental,osagrupamentosdeestudantes

podem serorganizadoscontemplandoestudantesde:

○ um únicoano

○ doisanosdiferentes(porexemplo,6ºe7ºanos,7ºe8º,8ºe9º)

○ trêsanosdiferentes(porexemplo,6º,7ºe8ºanos,ou7º,8ºe9ºanos)

○ quatroanosdiferentes(6º,7º,8ºe9ºanos)

● noensinomédio,osagrupamentosdeestudantespodem serorganizados

contemplandoestudantesde:

○ umaúnicasérie

○ duassériesdiferentes(porexemplo,1ªe2ªséries,ou2ªe3ªséries)

○ trêssériesdiferentes(1ª,2ªe3ªséries)

Destaca-sequenoscasosem queosagrupamentosdeestudantesforem

compostospordiferentesanos/séries,seráessencialqueosprofessoresplanejem

atividadespersonalizadasparaosestudantes,respeitandoodesenvolvimentodas

habilidadesprevistasparacadaano/série.

Em casosem quehouverum númeroconsideráveldealunosporano/sériee

disponibilidadedeprofessores,indicamosquesejam organizadosgrupose por

ano/série ou que contemplem estudantes de anos/séries mais próximos (por

exemplo,1ºe2ºanosdoensinofundamental),deformaaviabilizarum melhor

atendimentodosestudantesdeacordocom suasnecessidades.

Aatribuiçãodeaulasocorremanualmente.Jáoregistrodasaulasatribuídas

ocorrenosistemaAssociaçãoProfessornaClasse,poratribuiçãoespecialdoPRI.

Considerandoestesnovosagrupamentos,osistemaestásendoadequadopara

permitiressesregistros.

Osestudantesquenãotiverem comoserem transportadosatéaescolae foram

indicadosparaaRecuperaçãopoderãoexcepcionalmenterealizarasatividades

remotamente?

Sim,emboraasituaçãosupracitadanãoestejaexplicitadanaRES/SEDUC

95/2020,oartigo6ºamparatalsituaçãoquandodispõeque:“podendoserofertado

de forma remota apenas em situações de impossibilidade do atendimento

presencial”.

O estudantequeseencontraem talsituaçãodeveráserincluídoem uma



turmaparaatendimento eo(s)professor(es)quetiverem essaturmaatribuída

será(ão)responsável(eis)pelo envio de atividades escolares,bem como pela

avaliaçãodoestudantenofinaldarecuperaçãoeemissãodeparecersobreseu

desempenho.

Deveráserfeitaatribuiçãodasturmasderecuperaçãodejaneiro2021nocasode

estudantes indicados para o projeto,mas não foipossívelcontato para

manifestaçãodeinteresseporpartedosresponsáveis?

Somente haverá atribuição de turmas com estudantes indicados e

confirmadoointeresseem participarporpartedosresponsáveis,paraevitara

atribuiçãodeaulasparaatenderaestudantesquenãoirãoparticipardefatodas

aulas.Porém,destacamosqueéessencialqueasescolascontinuem tentando a

busca ativa para o retorno desses estudantes,caso voltem no decorrerda

recuperaçãodevem serinseridosnasturmasjáhomologadas.

ComoserãoorganizadasasATPCdarecuperaçãointensivadejaneiro?

ParaapoiararealizaçãodasATPCnoperíododerecuperaçãodejaneiro,a

EFAPEofecerásemanalmentepautasformativasaserem desenvolvidasdurante2

ATPC, com foconoapoioaoplanejamentodasaulas,notrabalhopedagógicoa

partirde metodologias diversificadas,e no desenvolvimento das habilidades

essenciais selecionadas para a Recuperação Intensiva de janeiro (link).Se o

professorrealizarmaisdoque2ATPC,serãotrabalhadasnessasATPC pautas

propostaspelaDiretoriadeEnsinooupelaUnidadeEscolar.

Dessamaneira,aescoladeveráorganizaroshoráriosaserem realizadasas

reuniõesdeATPC,conformeacargahoráriadosprofessoresatribuídasparaa

RecuperaçãoIntensivadejaneiro,tendoapoiodaEFAPEparaarealizaçãodeparte

delas.

Naprimeirasemanadarecuperaçãointensivadejaneiro,serãooferecidas

formaçõesintrodutóriasnoCentrodeMídias,aserem trabalhadasnosseguintes

diasehorários:

Áreado Dia Horárioda Horáriosda



conhecimentoe
fasedeensino

transmissão
manhã

transmissãoda
tarde

CiênciasHumanas
nosanosfinaisdo
ensino
fundamentale
ensinomédio

5/1/2021 10h-11h30 15h45-17h15e19h
-20h30

Linguagens nos
anos finais do
ensino
fundamental e
ensinomédio

6/1/2021 10h-11h30 15h45-17h15e19h
-20h30

Ciênciasda
Naturezanosanos
finaisdoensino
fundamentale
ensinomédio

7/1/2021 10h-11h30 15h45-17h15e19h
-20h30

Anosiniciaisdo
ensino
fundamental

8/1/2021 10h-11h40 16h-17h40

Além dasATPCrealizadaspelaEFAPE,aSEDUCofereceráoutrosapoiosparao

planejamentodosprofessoresqueatuarem duranteaRecuperaçãoIntensivade

janeiro?

Sim.Paraapoiarosprofessoresdosanosfinaisdoensinofundamentaledoensino

médioqueatuarem naRecuperaçãoIntensivadeJaneirode2021aprepararem e

realizarem suas aulas,foielaborado o documento disponívelneste link com

atividadessugeridas.Paracadaáreadoconhecimento(noscasosdeCiências

Humanas,CiênciasNaturaiseMatemáticaeLinguagens)oucomponentecurricular

(nocasodeProjetodeVida),sãoapresentadosexemploscomosugestõesde

atividadesaserem trabalhadasparatrabalharashabilidadesprevistas.

Em breve,serãodivulgadostambém nositedoCentrodeMídias,juntocom a

programaçãodeaulas,vídeosemateriaisdeapoioutilizadospelosprofessoresdo

CMSPquepodem apoiaroplanejamentodosdocentesqueatuarem com gruposde

alunosem cadaescola.

OquedevesertrabalhadonocomponentecurricularProjetodeVida?



OcomponentecurricularProjetodeVidaconstantedamatrizderecuperação

intensivadomêsdejaneiro,tem caráterdeacolhimentoeorientaçãodeestudosde

modo que ajude o estudante refletirsobre seus objetivos,apoiando em sua

organização,aestabelecermetas,aplanejareaperseguircom determinação,

esforço,autoconfiançaepersistênciaem seusestudos.Ashabilidadesespecíficas

aserem focadasporano/sérieem ProjetodeVidapodem serencontradastambém

naplanilhadehabilidadesjácompartilhadaanteriormentenodocumentoorientador

(link).NocasoespecíficodaRecuperaçãoIntensivadeJaneiro,nãoénecessário

queosprofessorestenham realizadoocursodoInovaEducaçãoparaquetenham

asaulasdeProjetodeVidaatribuídas.

AMatrizCurriculardarecuperaçãointensivadeveráseramesmaparatodosos

períodosda escola?Estudantespodem participarda recuperação em horário

diversoàsaulasregularesqueseencontram matriculados?

Sim,amatrizéúnicaindependentedoperíodoem queoestudantecursa.As

turmaspodem serconstituídasporestudantesdeperíododiversoaoquecursaa

série/ano.Competeàescolaessareorganização,respeitandoacapacidademáxima

permitida.


