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Solicitado por: Equipe Recuperação e Reforço 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 350/2022 

Data: 02/06/2022 

Assunto: Programa de Recuperação Intensiva de julho de 2022 
 

 RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE JULHO 

 

A recuperação intensiva de julho de 2022, regulamentada pela Resolução SEDUC 

no 142/2021, será realizada no período de 11 a 22 de julho de 2022 e terá como 

público-alvo estudantes de escolas regulares (de tempo parcial ou de tempo integral) 

com desempenho escolar insatisfatório ou frequência inferior a 75% em Língua 

Portuguesa e Matemática, com base no seu desempenho e frequência do 1o 

bimestre, e resultados parciais do 2o bimestre, conforme ordem de prioridade 

prevista na respectiva Resolução. 
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A carga horária será definida por cada escola de acordo com parâmetros 

estabelecidos pela resolução, tendo como foco aprendizagens de Língua Portuguesa 

e Matemática. 

Para permitir o planejamento para a recuperação intensiva de julho, às escolas 

deverão realizar um levantamento prévio da quantidade de estudantes que irão 

efetivamente participar, com confirmação escrita de interesse dos estudantes, se 

maiores, ou, seus responsáveis, se menores de idade. 

 

Na sexta-feira 3 de junho de 2022 às 14h, haverá live no Centro de Mídias sobre o 

Projeto de Recuperação Intensiva de julho de 2022. A live será transmitida pelos 

canais Diretorias de Ensino e Trio Gestor, tendo como público-alvo Dirigentes de 

Ensino, Supervisores, equipes dos núcleos pedagógicos e gestores escolares. 

 

IMPORTANTE: Antes do preenchimento do levantamento, orientamos o estudo da 

Resolução SEDUC 142/2021. 

 

O levantamento deverá ser encaminhado, impreterivelmente até dia 10/06/2022 

neste link. 

 

 

 

 

Responsável: 

Iara/ Cintia/ Márcia 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaetta  

https://drive.google.com/file/d/1YSeqrvERwDBAqr_HtjlS4SMqE7I136MD/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5dDYfR450kokGNqA58zFYbUrN0hcTFZFmvazeEA7Tj0grg/viewform
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Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


