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Assunto: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO – CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

 

Prezados Diretores e Professores Coordenadores, 

 

Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) ampliou as formações do Programa 
de Recuperação e Aprofundamento, para área de Ciências da Natureza. 
 
Com início das ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento para área 
de Ciências da Natureza no dia 22 de abril, das 09:15 às 10:45 e das 15:45 às 
17:15, serão desenvolvidas as ATPC para o componente curricular de Ciências no 9º 
ano do Ensino Fundamental e para 3ªsérie do EM para os componentes 
Biologia, Física e Química.  
 
As transmissões ocorrerão ao vivo, nos canais de Recuperação e Aprofundamento 
divididos por ano/série e componente curricular. Antes de escolher em qual sala 
ingressar, orientamos a considerar os anos ou as séries em que leciona, bem como 
os resultados de aprendizagem dos estudantes. Para mais informações, consulte a 
programação do CMSP destinada aos professores e profissionais da Educação. 
 
O material do Aprender Sempre por componente curricular se encontra disponível:  
 
Ciências – 9º ano do Ensino Fundamental  

• Caderno do Aluno https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/9-Ano-Aluno-144pg-Ebook-1.pdf  

• Caderno do Professor https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/AP_CadernoProf_CN-1.pdf  

 
Biologia, Física e Química - 3ª série do Ensino Médio 

• Caderno do Aluno https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/AP_CadernoEstudante_BioFis-e-Qui.pdf  

• Caderno do Professor Biologia 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/AP_CadernoProf_Bio.pdf  
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• Caderno do Professor Física 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/AP_CadernoProf_Fis.pdf  

• Caderno do Professor Química 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2021/04/AP_CadernoProf_Qui.pdf  

 
Agradecemos desde já a colaboração de todos e em caso de dúvidas, entre em 
contato com a PCNP Andrea Valete através do telefone 2209-7306 ou e-mail 
andreavalete@prof.educacao.sp.gov.br  
 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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