GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 661/2021
Data: 08/10/2021
Assunto: CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO DO 4º
BIMESTRE

Presadas Equipes Gestoras das escolas e Professores(as),

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Elaboramos o Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do
4º bimestre (disponível neste link) 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
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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 propostas para promover o desenvolvimento das
habilidades essenciais, tendo o cuidado para consolidar as aprendizagens
descritas por essas habilidades.

Aprender Sempre - 4º bimestre

Os cadernos do aluno e do professor do 4º 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:
• Ensino

fundamental - link

• Ensino

médio - link

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
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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.

Atenciosamente,

Responsável:

Luiz Henrique Semente
PCNP de Matemática
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
Responsável pelo NPE
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