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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA e Equipe do PRR 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 444/2021 

Data: 16/07/2021 

Assunto: Projeto de Recuperação Intensiva de Julho 
 

 Projeto de Recuperação - Julho/2021 

 

Considerando a realização da Recuperação Intensiva na rede estadual no período 

de 19 a 30/07/2021, nos termos da Resolução SEDUC 58/2021, informamos que até 

o presente momento não houve candidatos interessados nas aulas em nível de 

Diretoria de Ensino. Diante do exposto orientamos: 

 

1. Com o intuito de apoiar a organização do trabalho pedagógico a ser realizado 

disponibiliza-se neste link a planilha com aulas do Centro de Mídias que 

trabalham com as habilidades que foram selecionadas para a recuperação 

intensiva de julho.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sw0TQSHoSIe3gEIrLA6ZbougD1wYiYLJAdmR7KEe1rY/edit#gid=1553949797
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2. Ler e tomar as providências relacionadas ao: Comunicado DER Capivari nº 

437/2021, Comunicado DER Capivari nº 440/2021 e Comunicado DER Capivari 

nº 441/2021  

 

 

3. Para as escolas que realizaram a atribuição em nível de unidade escolar e terão 

alunos de forma presencial nesse período orienta-se entrar em contato com o 

Claudia Boareto do setor CAF para verificação da merenda escolar, com a 

máxima urgência 

 

4. Para as demais turmas formadas e que a atribuição de aulas não se efetivou, 

solicita-se ampla divulgação aos alunos com dificuldades de aprendizagens 

das aulas do CMSP que trabalham com as habilidades selecionadas, os links 

do repositório que incluem as apresentações utilizadas pelos professores do 

CMSP. 

 

 

5. Reforça-se que a organização de todo material que envolve o processo de 

reforço e recuperação se encontram disponível em: 

https://padlet.com/aulascapivari/i52al7ncrxcpxcg4 

 

 

 

 

 

Responsável: 

CAA e PRR 

 
De acordo: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
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