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Cronograma Integrado de Recuperação e 
Aprofundamento do 2.º o bimestre de 2022 
 

 
 

Disponibilizamos o Cronograma Integrado de Recuperação e 

Aprofundamento do 2.o bimestre de 2022 (neste link) visando apoiar a 

articulação entre os diferentes elementos do Programa de Recuperação e 

Aprofundamento, em especial a articulação entre currículo, utilização dos 

materiais Aprender Sempre durante as aulas, formação, avaliações e sequências 

digitais de atividades. 

Relembramos que a aplicação das sequências didáticas/de atividades do 

Aprender Sempre, apresentada no Cronograma Integrado, é uma referência, mas 

cada professor, a partir das necessidades de aprendizagem de seus estudantes, e 

com apoio da equipe gestora das escolas, pode adaptar o ritmo de trabalho com 

os materiais, assim como articular o uso do Aprender Sempre aos demais recursos 

didáticos que tem à disposição, tais como o Currículo em Ação (para o 1.o ano do 

Ensino Fundamental até a 2.a série do Ensino Médio) e o São Paulo Faz Escola 

(para a 3.a série do EM). 

O Cronograma Integrado traz uma sugestão de aplicação dos materiais já 

considerando que não são 100% das aulas que serão dedicadas ao Aprender 

Sempre – ainda que contemple grande parte delas, parcela delas poderá ser 

utilizada para o trabalho com outros materiais didáticos, como o Currículo em 

Ação (para o 1.o ano do Ensino Fundamental até a 2.a série do Ensino Médio) e o 

São Paulo Faz Escola (para a 3.a série do EM), aplicação de avaliações, e 

proposição de atividades pelos próprios professores para o desenvolvimento das 

habilidades essenciais. 

Novidade do 2.o bimestre – Ciências no 9.o ano do ensino 

fundamental e Biologia, Física e Química na 3.a série do ensino médio. 

A principal novidade do Cronograma Integrado de Recuperação e 

Aprofundamento com relação ao do 1.o bimestre é a inclusão das datas de 

formações, sugestões de aplicação do Aprender Sempre de Ciências da Natureza 

e sequências digitais de atividades no 9.o ano do ensino fundamental e na 3.a série 

do ensino médio. Isso porque no 9.o ano do ensino fundamental as escolas têm o 

material Aprender Sempre de Ciências, e na 3.a série do ensino médio de Biologia, 

Física e Química, a partir do 2.o bimestre. 

https://drive.google.com/file/d/1ac8nL__8RQgEqnxBGaEtXhN0b9J6hm6g/view
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