Rede nº 377/21
Data: 29/06/2021
Assunto:

FECHAMENTO DO 1º SEMESTRE E ORGANIZAÇÃO DO 2º:

FORMAÇÕES SOBRE CONSELHO DE CLASSE/ANO/SÉRIE E USO DOS
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES, PROJETO DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE
JULHO, E ORGANIZAÇÃO DO RETORNO A PARTIR DE AGOSTO

Senhores Diretores;
Com o intuito de apoiar as escolas para o fechamento do 1º semestre letivo de 2021,
apresentar o desenho do Projeto de Recuperação Intensiva durante as férias de
julho e orientar como será o retorno das aulas a partir de agosto, realizaremos ao longo
das próximas semanas um conjunto de apresentações e formações.
Considerando os diversos temas a serem abordados com públicos semelhantes,
que são importantes para o fechamento do 1º semestre e organização do 2º, as
formações e apresentações foram organizadas de forma a distribuí-las ao longo
do tempo e segmentar pelos diferentes públicos, entre as equipes das Diretorias
de Ensino e escolas.
As apresentações ou formações a serem realizadas no Centro de Mídias estão
previstas para ocorrer conforme as tabelas a seguir, divididas por temas:

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Além disso, destacamos que para apoiar o fechamento do 2º bimestre e a organização
das escolas a partir de agosto, realizaremos:
• na semana de 5 a 9 de julho, formações durante ATPC da EFAPE sobre avaliação
e conselho de classe/ano/série;
• no dia 6 de julho, a reunião de trabalho do MMR para facilitadores e gestores do
MMR, que também contribuirão para o replanejamento das escolas para o 2º semestre.
Em breve a equipe do MMR enviará os horários e links do Teams para os facilitadores
e gestores de cada Diretoria de Ensino;
• na semana de 5 a 9 de julho, formações durante ATPC da EFAPE do Conviva para
apoiar o acolhimento de estudantes e profissionais da educação a partir de 2 de agosto.

Atenciosamente,

Prof.º Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

