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Assunto: CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E 

APROFUNDAMENTO DO 3º BIMESTRE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO EM LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

Senhores Diretores;  

 

 

Elaboramos o Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 3º 

bimestre (disponível neste link Cronograma Integrado de Recuperação e 

Aprofundamento - 3º bimestre - Google Drive) visando apoiar a articulação entre os 

diferentes elementos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, assim como 

entre as aulas do Centro de Mídias e o trabalho pedagógico conduzido pelos 

professores com os estudantes, com intuito de garantir o desenvolvimento das 

habilidades essenciais.  

Lembramos que as aulas transmitidas do Centro de Mídias para o ano de 2021 são 

elaboradas a partir das habilidades essenciais selecionadas com base no documento 

curricular da rede. Da mesma forma, o foco do trabalho dos professores da rede será 

apoiar o desenvolvimento dessas habilidades, sendo de suma importância a articulação 

entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades propostas pelos professores aos 

estudantes.  

Além disso, destacamos que, por conta da quantidade reduzida de aulas do Centro de 

Mídias, os professores podem ir além do que é trabalhado no CMSP com seus 

estudantes, complementando com suas aulas presenciais ou atividades remotas 

https://drive.google.com/file/d/1SmNMbjT4FbJLwrGguzLWLtD6BhZ1xB1U/view
https://drive.google.com/file/d/1SmNMbjT4FbJLwrGguzLWLtD6BhZ1xB1U/view
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propostas para promover o desenvolvimento das habilidades essenciais, tendo o 

cuidado para consolidar as aprendizagens descritas por essas habilidades. 

 

Semana de retomada de Língua Portuguesa e Matemática  

Com o intuito de recuperar e reforçar habilidades anteriores importantes para os 

estudantes avançarem em sua trajetória educacional, as aulas de Língua Portuguesa 

e Matemática do Centro de Mídias da semana de 2 a 6 de agosto serão focadas na 

retomada.  

Destacamos que esta semana de retomada no Centro de Mídias aplica-se apenas a 

Língua Portuguesa e Matemática, componentes curriculares com um maior número de 

aulas semanais e, portanto, com mais habilidades a serem retomadas.  

Nas aulas ministradas pelos professores com os estudantes de suas turmas, seja de 

forma presencial ou remota nesta primeira semana, é importante que também sejam 

retomadas as habilidades anteriores para que os estudantes possam avançar em seu 

percurso educacional.  

As habilidades priorizadas para serem trabalhadas na semana de 2 a 6 de agosto nas 

aulas de Língua Portuguesa e Matemática do Centro de Mídias estão disponíveis neste 

link Matriz de Habilidades - Semana de retomada 02 a 06 de agosto/2021 - Planilhas 

Google  

 

 

Aprender Sempre - 3º bimestre  

 

Os cadernos do aluno e do professor do 3º bimestre do Aprender Sempre de Língua 

Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do ensino 

médio, assim como do 9º ano de Ciências e 3ª série do ensino médio de Física, Química 

e Biologia, já estão disponíveis no site do Currículo Paulista, nos links abaixo: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paEkP3CQ9SWhrYXMIz87Lv9F_9AHGQDuiJtVYhTcnlA/edit#gid=2023396432
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paEkP3CQ9SWhrYXMIz87Lv9F_9AHGQDuiJtVYhTcnlA/edit#gid=2023396432
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Ensino Fundamental – Link: Aprender Sempre | EFAPE | Programa Currículo Paulista 

(educacao.sp.gov.br)  

Ensino Médio – Link: Aprender Sempre | EFAPE | Programa Currículo Paulista 

(educacao.sp.gov.br) 

 

Além da versão digital, enviaremos a versão impressa dos cadernos do aluno e 

cadernos do professor de Língua Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do 

ensino fundamental e do ensino médio, de Ciências do 9º ano, e de Física, Química e 

Biologia da 3ª série do ensino médio. Informações sobre os prazos de entrega dos 

materiais impressos serão comunicadas posteriormente. 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/

