Rede nº 521/21
Data: 09/08/2021
Assunto: AULAS DE REVISÃO NO CENTRO DE MÍDIAS ENTRE 9 A 20 DE
AGOSTO
Prezados Diretores,
Retransmito

na

íntegra

o

COMUNICADO

EXTERNO

CONJUNTO

SUBSECRETARIA/COPED/CMSP - 2021, para ciência de todos.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/COPED/CMSP - 2021
São Paulo, 6 de agosto de 2021.
Assunto: aulas de revisão no Centro de Mídias entre 9 a 20 de agosto
Prezado(as) gestores escolares e professores,
Considerando a demanda da rede de focar as primeiras semanas letivas do 2º semestre
no acolhimento dos estudantes, em promover o nivelamento da aprendizagem dos diferentes
estudantes de cada turma e finalizar o trabalho com os materiais recebidos nos dois primeiros
bimestres, nas duas próximas semanas - de 9 a 20 de agosto - as aulas do Centro de Mídias de
todos os componentes curriculares serão focadas na retomada do 2º bimestre, com aulas para
recuperar habilidades anteriormente trabalhadas.
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As aulas do CMSP de revisão serão ao vivo e inéditas, possibilitando a interação.
Além disso, seguirão apresentado novas atividades que devem ser realizadas pelos estudantes,
como parte do processo de recuperação e reforço de aprendizagens.
Esse período será uma oportunidade para a escola engajar e apoiar os estudantes, e
finalizar o trabalho com os materiais do 2º bimestre, tanto durante as aulas presenciais quanto
as remotas. Assim, será uma oportunidade para realizar um trabalho de retomada para
recuperação e reforço das aprendizagens trabalhadas anteriormente, podendo se utilizar dos
instrumentos de avaliação utilizados pela escolas, incluindo os resultados das AAP,
Sequências Digitais de Atividades, ou avaliações internas, para identificar e priorizar o que
será trabalhado.
Por conta disso, atualizaremos o Cronograma Integrado de Recuperação e
Aprofundamento do 3º bimestre, considerando as aulas de retomada até 20 de agosto. Na
próxima semana compartilharemos o Cronograma Integrado do 3º bimestre. Destaca-se dentre
as principais mudanças trazidas com esse período de retomada:
• Aulas de CMSP de Língua Portuguesa e Matemática no ensino médio: as aulas a partir
do Aprender Sempre - Volume 3 serão iniciadas no Centro de Mídias a partir de 23 de agosto.
Com isso, para que todas as três sequências de atividades do Aprender Sempre sejam
trabalhadas até o final do bimestre, deixam de ser previstas as aulas que haviam sido previstas
anteriormente no Centro de Mídias com foco no Currículo em Ação entre 20 de setembro e 1º
de outubro.
• Aulas de CMSP dos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química) da 3ª série do ensino médio: as aulas a partir do Aprender
Sempre - Volume 3 serão retomadas no Centro de Mídias a partir de 23 de agosto. Com isso,
a sequência de atividades 3 do Aprender Sempre - Volume 3 será trabalhada no Centro de
Mídias nas primeiras semanas do 4º bimestre, a partir de 11 de outubro.
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• Aulas de CMSP de Língua Portuguesa e Matemática nos anos finais do ensino
fundamental: as aulas a partir do Aprender Sempre - Volume 3 serão iniciadas no Centro de
Mídias a partir de 23 de agosto. Com isso, a sequência de atividades 4 do “Aprender Sempre Volume 3” será trabalhada no Centro de Mídias nas primeiras semanas do 4º bimestre, a partir
de 11 de outubro. Praça da República, 53, Centro | CEP 01045-903 | São Paulo, SP | Fone:
2075 4600
• Aulas de CMSP de Ciências no 9º ano do ensino fundamental: as aulas a partir do
Aprender Sempre - Volume 3 serão retomadas no Centro de Mídias a partir de 23 de agosto.
Com isso, todas as aulas do CMSP até o final do 3º bimestre serão focadas no Aprender
Sempre, não estando mais previstas aulas do CMSP focadas no material didático Currículo
em Ação no 3º bimestre.
• Aulas de CMSP de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental: as
aulas a partir do Aprender Sempre - Volume 3 serão iniciadas no Centro de Mídias a partir de
23 de agosto. Com isso, a sequência de atividades 5 do Aprender Sempre - Volume 3 será
trabalhada no Centro de Mídias nas primeiras semanas do 4º bimestre, a partir de 11 de
outubro.
• Aulas de CMSP de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: as aulas a
partir do Aprender Sempre - Volume 3 serão iniciadas no Centro de Mídias a partir de 23 de
agosto. Com isso, a sequência de atividades 5 do Aprender Sempre - Volume 3 será
trabalhada no Centro de Mídias nas primeiras semanas do 4º bimestre. Com isso, todas as
aulas do CMSP até o final do 3º bimestre serão focadas no Aprender Sempre, não estando
mais previstas aulas focadas no material didático Currículo em Ação.
Em Ciências no 9º ano do ensino fundamental, Biologia, Física e Química na 3ª série
do ensino médio e em Língua Portuguesa e Matemática em todos os anos/séries do ensino
fundamental e do ensino médio, apesar de não estarem previstas aulas no Centro de Mídias
focadas no uso do material didático Currículo em Ação, as escolas podem utilizar o material
para reforçar e complementar as habilidades trabalhadas no Aprender Sempre. Especialmente
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com o maior percentual de estudantes que estão realizando aulas presenciais em grande parte
das escolas, há uma ampliação do tempo pedagógico que permite não apenas reforçar o
trabalho com o Aprender Sempre, como também ampliar o trabalho com o material didático
Currículo em Ação.
Além disso, ajustamos as sequências didáticas/de atividades do Aprender Sempre que
serão contempladas nas sequências digitais de atividades dos anos iniciais e dos anos finais do
ensino fundamental, de forma que incluam apenas aquelas que serão trabalhadas ainda no 3º
bimestre, até 8 de agosto, da seguinte forma:
• Anos iniciais do ensino fundamental: Sequência Digital de Atividades 5 (SD5)
contemplará habilidades trabalhadas nas Sequências Didáticas 1, 2 e 3 e 4 de Língua
Portuguesa; e Sequências Didáticas 1, 2 e 3 de Matemática do Volume 3. Deixa então de
contemplar a Sequência de Atividades 5 de Língua Portuguesa do Volume 3 do Aprender
Sempre, que será abordada nas aulas do Centro de Mídias no 4º bimestre, a partir de 11 de
outubro.
Anos finais do ensino fundamental: Sequência Digital de Atividades 5 (SD5) contemplará
habilidades trabalhadas nas Sequências de Atividades 1, 2 e 3 do Volume 3 do Aprender
Sempre. Deixa então de contemplar a Sequência de Atividades 4 do Volume 3 do Aprender
Sempre, que será abordada nas aulas do Centro de Mídias no 4º bimestre, a partir de 11 de
outubro.
Atenciosamente,
SUBSECRETARIA
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