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Live para tirar dúvidas sobre Recuperação Intensiva de 
Janeiro de 2022 e orientações sobre o registro no sistema 
de rendimento da SED 

 
 

 
 

No dia 03 de janeiro de 2022, às 14h, faremos uma live via CMSP, que 

será transmitida nos canais Diretoria de Ensino e Trio Gestor, a fim de evidenciar 

pontos essenciais e sanarmos eventuais dúvidas referentes à recuperação 

intensiva que ocorrerá de 4 a 21 de janeiro.  

Ainda, neste momento, ressaltamos que as escolas deverão registrar no 

módulo de rendimento na SED até 30 de dezembro se os estudantes foram 

aprovados, reprovados ou indicados para a recuperação. Essa informação será 

essencial para que a SEDUC consiga organizar os estudantes que serão mantidos 

nas turmas de 2021 no CMSP.  

Isso porque o estudante indicado para a recuperação poderá acessar as 

aulas do Centro de Mídias oferecidas na recuperação de janeiro no mesmo 

ano/série que cursou em 2021. Ademais, a visualização do relatório de realização 

das atividades no CMSP por parte dos professores, equipe gestora da escola e 

GOE será feita na turma de origem do estudante em 2021.   

Por exemplo, o estudante do 6.º ano A que for indicado para a recuperação 

de janeiro poderá assistir às aulas no canal do 6.º ano, e os profissionais da escola 

poderão visualizar quantas e quais atividades do CMSP foram realizadas ou não 

no "Relatório de Tarefas CMSP", disponível na SED. Assim, como apenas os 

estudantes que tiverem sido indicados para a recuperação no módulo rendimento 

na SED conseguirão visualizar as turmas referentes a 2021 e receberão as tarefas.  

Por enquanto, para maiores esclarecimentos, orientamos que consultem a 

Resolução SEDUC n. 142, de 17/12/2021 (link) e, também, o documento 

orientador (link) referentes ao fechamento do ano letivo de 2021 e o Projeto de 

Recuperação Intensiva de Janeiro de 2022, ambos já divulgados anteriormente. 

 

Atenciosamente 

 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%20N%C2%BA142,%20DE%2017-12-2021.PDF?Time=20/12/2021%2011:09:43
https://drive.google.com/file/d/1PQt1ZHg39X9IJ4uznTQJLb9L24DRG5OC/view
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