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Senhores Diretores e Professores que irão atuar no Programa 
de Recuperação, 

 
  

A fim de oferecermos oportunidades aos estudantes para o avanço em 
sua trajetória escolar, daremos início ao Projeto de Recuperação 

Intensiva de Janeiro – 2022, como dispõe o Artigo 13, da Resolução 

SEDUC 142, de 17-12- 2021. A Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo (SEDUC – SP) realizará atividades relacionadas a vigência 

do projeto. Com o objetivo de apoiar a organização e o planejamento 
dos professores(as) e profissionais da Educação, para a aplicação da 

recuperação Intensiva de 2022, auxiliando na organização das 
atividades que promovam oportunidades de recuperar as 

aprendizagens essenciais, a SEDUC-SP elaborou um cronograma 
formativo abordando as áreas de conhecimento por temática, que 

será exibida, nos horários destinados as formações desenvolvidas pela 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) e 
transmitidas via Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). 

 
Assim sendo, convidamos todos(as) os(as) professores(as) e 

profissionais da Educação para a formação que será realizada no 

dia 03 de janeiro de 2022, com a primeira formação geral com 
transmissão ao vivo, das 9h15 às 10h45, e reprises nos dias 04,05 

e 06 de janeiro 2022, no Canal Formação de Professores do 
Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), conforme 

detalhado a seguir:  
 

Recuperação Intensiva 2022  
 

No dia 03/01, será exibida ao vivo, Canal Formação de Professores, a 
pauta formativa apresentado o Projeto de Recuperação Intensiva das 

9h15 às 10h45, com reprise no mesmo dia das 15h45 às 17h15 e 
19h45 às 21h15. 

 



 
 
Nos dias 04, 05 e 06/1, serão exibidas reprises no Canal Formação de 

Professores, nos horários descritos no quadro abaixo: 

 

 
Ocorrerão transmissões por área nos dias 10/01 à 21/01, ao vivo no 
canal formação de professores no horario das 9h15 às 10h45, com 

reprise no mesmo dia das 15h45 às 17h15 e 19h45 às 21h15. 
 

 

 

 



 
 

Atenciosamente,  

Núcleo Pedagógico 
 

De acordo, 
 Fabio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
 

 

 

 
 

 

 


