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Assunto: Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 2o bimestre de 

2022 e Funcionalidade da SED para registro de frequência 
 

 RETRANSMITINDO 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/ COPED – 2022 - No. 98 

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

 

Disponibiliza-se o Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 2o 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, é uma referência, mas cada professor, a partir das necessidades de aprendizagem 

de seus estudantes, 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. 

https://drive.google.com/file/d/1ac8nL__8RQgEqnxBGaEtXhN0b9J6hm6g/view
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Novidade do 2o bimestre - Ciências no 9o ano do ensino fundamental e Biologia, Física e 

Química na 3a série do ensino médio 

A principal novidade do Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento é a sugestões 

de aplicação do Aprender Sempre de Ciências da Natureza e sequências digitais de atividades no 

9o ano do ensino fundamental e na 3a série do ensino médio. Isso porque no 9o ano do ensino 

fundamental as escolas têm o material Aprender Sempre de Ciências, e na 3a série do ensino 

médio de Biologia, Física e Química, a partir do 2o bimestre. 

 

Consulta à aulas no Repositório - CMSP 

As aulas do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo são todas elaboradas 

com base nas habilidades essenciais. Todas as aulas ministradas desde 2020 podem ser 

consultadas no repositório através da sua data e ano/série, ou selecionando no campo de pesquisa 

a sua habilidade específica. 

Em 2022, estão sendo elaboradas aulas inéditas para todas as etapas, sendo para: 

 1. Anos Finais - aulas de todos os componentes ao vivo, as quais ficam disponíveis no repositório 

para consulta de maneira assíncrona. 

2. Ensino Médio - aulas ao vivo apenas dos aprofundamentos curriculares. Para os componentes 

da Formação Geral Básica, solicitamos a consulta aos materiais referente aos anos anteriores no 

repositório. 

 

Funcionalidade da SED para registro de frequência e de aulas durante reagrupamentos por 

habilidades, incluindo os realizados pelo Aprender Juntos 

 

Conforme orientado desde o planejamento escolar, uma das possibilidades metodológicas para 

favorecer a recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens é a de organização 

diferenciada de tempos e espaços, mas é especialmente indicada no caso dos 6o anos do EF, 

como parte do projeto Aprender Juntos. 

Para orientar como ocorrerá o registro de frequência e de aulas no Diário de Classe durante os 

reagrupamentos por habilidades, por necessidades de aprendizagem semelhantes, elaboramos as 

orientações disponíveis neste link. 

Adicionalmente, para possibilitar a diferenciação do registro de frequência de aulas entre os 

momentos de reagrupamentos por habilidades das aulas nas turmas regulares, foi adicionada uma 

funcionalidade na SED (Secretaria Escolar Digital) que permite identificar esses momentos.  

Essa diferenciação é importante de ser realizada uma vez que nos momentos de reagrupamento 

os professores poderão ministrar aulas para estudantes de diferentes turmas, e até anos/séries 

https://drive.google.com/file/d/1FVw2GiYRu50kC_JUmwBbfV2vmMMqRnLj/view
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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diferentes, ainda que o professor regente da turma continue como principal responsável pelo 

registro na SED.  

O tutorial que explica como fazer isso encontra-se neste link. 

A Equipe da DER Capivari disponibiliza os materiais pertinentes ao PRR no Padlet disponível neste 

link  

 

 

 

 

Responsável: 

Iara, Cíntia e Márcia 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta  

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NiF0LXGE2h1fktU5UuiCX0vc6pgGZdF5/view
https://padlet.com/aulascapivari/i52al7ncrxcpxcg4
https://padlet.com/aulascapivari/i52al7ncrxcpxcg4

