
Recuperação intensiva
de julho de 2022
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
RESOLUÇÃO SEDUC 142/2021

O Projeto de Recuperação Intensiva de 2022, incluindo tanto a 
realizada em janeiro quanto a que será realizada em julho, foi 
normatizado pela Resolução SEDUC nº 142/2021 (link)

Período de realização: 11 a 22 de julho

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%20N%C2%BA142,%20DE%2017-12-2021.PDF?Time=12/05/2022%2011:53:11
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PÚBLICO-ALVO - MODALIDADES

O Projeto aplica-se às escolas 
tanto de tempo parcial quanto de tempo integral.

O Projeto de Recuperação Intensiva não se aplica para estudantes 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao Atendimento 
Socioeducativo, ao Programa de Educação nas Prisões (PEP), aos 
Centros de Línguas (CEL).

Nas escolas quilombolas, indígenas e de comunidades 
tradicionais, poderão ocorrer aulas caso as comunidades sejam 
consultadas e estejam de acordo.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PÚBLICO-ALVO - ESTUDANTES

1. Estudantes com desempenho escolar insatisfatório em Língua 
Portuguesa e Matemática no 1º ou 2º bimestres
1.1. Prioritariamente, anos/séries de alfabetização e finais de etapa: 
1º, 2º, 5º, 6º e 9º anos do ensino fundamental, e 3ª série do ensino médio
1.2. Demais anos/séries

Serão priorizados para participar da recuperação, na seguinte ordem:

2. Estudantes com frequência inferior a 75% em Língua 
Portuguesa e Matemática no 1º ou 2º bimestres
2.1. Prioritariamente, anos/séries de alfabetização e finais de etapa:  
1º, 2º, 5º, 6º e 9º anos do ensino fundamental, e 
3ª série do ensino médio
2.2. Demais anos/séries
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
FORMA DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS

A recuperação de julho ocorrerá de forma presencial, 

tendo apoio do Centro de Mídias de forma complementar

Presencialmente
Formato prioritário

Centro de Mídias
Especialmente para situações de 
impossibilidade de atendimento 
presencial, exceções em que o 

projeto poderá ocorrer remotamente
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
FORMA DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS

Situações de impossibilidade de atendimento presencial, 
exceções em que o projeto poderá ocorrer remotamente

Grupo de risco para a COVID-19

Caso não haja professores para 
atender toda a demanda

Casos omissos de impossibilidade de 
atendimento presencial
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
AULAS DO CMSP

Aulas elaboradas a partir de
habilidades priorizadas por serem essenciais e basilares para 
a trajetória educacional dos estudantes

Programação completa, vídeos e materiais de apoio das 
aulas do CMSP 
Disponibilizados no site do CMSP na semana de 4/jul.

Anos iniciais: 2 aulas por ano por dia. 1 dia LP, outro MAT
1º ao 3º ano: manhã  4º e 5º ano: tarde. Reprises 2 dias úteis depois. 
Ex: aulas de segunda reprisadas na quarta

Anos finais e EM: 4 aulas por ano/série por dia. 2 LP + 2 MAT
Aulas ao vivo pela manhã, e reprises à tarde
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Atividade Período
Levantamento de professores interessados em atuar e estudantes previstos  na 

recuperação de julho
até 3/jun

Diretoria de Ensino envia quantidade de escolas, professores e estudantes até 8/jun

Atribuição de aulas na escola 20 a 24/jun

Atribuição de aulas na Diretoria de Ensino (DE) até 30/jun

Realização de formação para professores que atuarão 
nas férias de julho

4 a 8/jul

Realização do conselho de classe/ano/série e ratificação ou retificação dos 
estudantes que participarão da recuperação

5 e 6/jul

“Repescagem” da atribuição na DE 
para professores que já atuam na rede

11/jul.

Aulas de recuperação 11 a 22/jul.

Importante!

Celebração de 
contrato deve 
ocorrer para 
professor entrar em 
efetivo exercício até 
1º de julho, por 
restrições devido ao 
período eleitoral
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PLANO DA RECUPERAÇÃO DE JULHO

Para que seja possível realizar a atribuição na escola e na 
DE com antecedência, as escolas deverão elaborar um 
plano com os estudantes previstos para participar da 
recuperação de julho com base no desempenho e 
frequência do 1º bimestre.  

A partir do conselho de classe/ano/série do 2º bimestre, 
a escola poderá realizar ajustes pontuais.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PLANO DA RECUPERAÇÃO DE JULHO

Escola elabora plano a ser enviado às Diretorias de Ensino para 
análise e acompanhamento da Supervisão de Ensino,  
contemplando, pelo menos, as seguintes informações:

1. Quantidade de alunos indicados para julho 
e com interesse em participar confirmado*

2. Quantidade e lista de cada grupo de alunos 

* É essencial que as escolas realizem os contatos com os responsáveis para 
confirmar interesse antes da atribuição de aulas.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PLANO DA RECUPERAÇÃO DE JULHO

Mínimo: 5 estudantes por grupo 

Máximo: 20 estudantes por grupo 

Para a formação dos agrupamentos de estudantes, devem ser 
considerados os seguintes parâmetros:
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
AGRUPAMENTO

Grupos com estudantes de diferentes anos/séries
Escolas terão flexibilidade para organizar grupos 
de estudantes de diferentes anos/séries

Aprendizado de acordo com necessidades 
de aprendizagem e faixa etária
Formar agrupamentos com estudantes que 
apresentem necessidades de aprendizagem 
semelhantes, considerando suas habilidades e faixa 
etária.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
ORGANIZAÇÃO DAS AULAS SEMANAIS

A recuperação de julho será focada na recuperação de habilidades necessárias 
(link) para os estudantes avançarem em seu percurso educacional.                                
Os estudantes poderão realizar aulas focadas em habilidades de:

Língua Portuguesa e Matemática

Apenas Matemática

Apenas Língua Portuguesa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L7LTV6Q-CwN0gUSsmt_ayAekPUeJZjwYUVXYIfqPLpo/edit#gid=358812719


14
RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
ORGANIZAÇÃO DAS AULAS

Diurno: máximo de 25 aulas semanais, com mínimo de 5 aulas por semana
Noturno: máximo de 20 aulas semanais, com no mínimo de 5 aulas por semana

Essas aulas podem ser distribuídas entre 2 a 5 dias na semana
Exemplo: caso o estudante realize 10 aulas na semana, irá 2 vezes 
na semana, com 5 aulas diárias.

Obs: no caso dos anos iniciais do ensino fundamental, 
é importante que organizem o horário correspondente ao 
horário regular de aulas.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
ORGANIZAÇÃO DAS AULAS

Aulas podem ser distribuídas entre os componentes de diferentes formas, de acordo com necessidades dos 
estudantes e disponibilidade de professores, com no mínimo 5 aulas por componente curricular por semana. 
Alguns exemplos de formas que as escolas podem organizar as aulas são:

Componente 
curricular

Quantidade de 
aulas

Matemática 15

Língua Portuguesa 10

Componente 
curricular

Quantidade de 
aulas

Matemática 10

Língua Portuguesa 15

Componente 
curricular

Quantidade de 
aulas

Matemática 5

Língua Portuguesa 5

Componente 
curricular

Quantidade de 
aulas

Matemática 10

Língua Portuguesa 5
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022

1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental

PEB I com magistério 
ou licenciatura plena 
em Pedagogia

6º ano do Ensino 
Fundamental

Dependendo das 
necessidades de 
aprendizagem dos 
estudantes, podem ser 
atribuídas aulas ao 
PEB I ou ao PEB II
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
Atribuição de aulas - 7º EF até 3ª série EM

7º ano do 
Ensino 
Fundamental 
até 3ª série 
do EM

Professor Educação Básica II, 
devidamente habilitado/qualificado 
em pelo menos um dos 
componentes curriculares da área 
de conhecimento ou componente 
curricular em que tiver aulas 
atribuídas.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
Atribuição de aulas - Educação especial

Quantidade de aulas

Até 5 aulas semanais por classe/turma com estudantes em uma das situações 
acima.

Exemplo: agrupamento de estudantes com dois estudantes com deficiência 
múltipla e um estudante do transtorno do espectro autista 

- poderão ser atribuídas até 5 aulas para o professor especializado atuar, 
por meio do ensino colaborativo.

Estudantes com deficiência múltipla, intelectual, visual, física, transtorno do 
espectro autista e  altas habilidades/superdotação poderão ter apoio de um 
professor da educação especial que apoiará o professor regente, por meio do 
ensino colaborativo.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
Atribuição de aulas - Intérprete de libras

● Cada turma com estudantes que necessitem do apoio do 
intérprete de libras poderá atribuir aulas na quantidade em que o 
estudante estiver presente na recuperação de julho
○ Exemplo: caso haja uma classe composta por 2 estudantes com 

deficiência auditiva/surdez que realizarão 15 aulas semanais, 
poderão ser atribuídas 15 aulas para 1 (um) intérprete de libras.

● É possível atribuir essas aulas para mais de um profissional, caso 
seja necessário para garantir o atendimento dos estudantes

Caso haja estudantes com deficiência auditiva/surdez que necessitem 
do apoio do intérprete de libras:
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
PROFESSORES ELEGÍVEIS 

Podem ter aulas atribuídas para ministrar aulas em julho:

Professores com aulas atribuídas, complementando carga horária 
1. Titulares de Cargo, na carga suplementar;
2. Categoria F com complementação da carga horária 
3. Categoria O (com contrato aberto, de professores da rede): 

se tiver carga horária inferior a 32 aulas, como complementação 

Professores contratados - inclusive titular e Cat. “F” em 2º vínculo
4. Professores contratados, desde que com aulas regulares 

atribuídas também e inscritos no processo de atribuição de 
classes e aulas.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
FÉRIAS DE PC, PAC, PCAE, e PCNP

As férias de PC, PAC, PCAE e PCNP serão mantidas

No entanto, devem apoiar, antes de suas férias no 
planejamento e preparação do trabalho pedagógico 
da recuperação intensiva.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
FORMAÇÃO

Formação inicial CMSP
4 de julho

Formações durante as ATPC* 
entre 11 a 22 de julho

É essencial que todos os professores que atuarem durante a 
recuperação de julho participem das formações.

* A quantidade de ATPC que os professores realizarão serão correspondentes à 
quantidade de aulas atribuídas para as férias de julho
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
NOTAS E FREQUÊNCIA

Notas do 1º e 2º bimestres não serão alteradas. 

No entanto, o Conselho de Classe do 3º bimestre 
deve levar em consideração o desempenho do 
estudante durante a recuperação intensiva.

Frequência dos estudantes que efetivamente 
participarem da recuperação intensiva será 
registrada em módulo próprio na SED. 

Porém, a frequência na recuperação não afetará a 
presença nas aulas em nenhum bimestre letivo.
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RECUPERAÇÃO DE JULHO DE 2022
MERENDA E TRANSPORTE

Merenda

Atendimento Centralizado: As DEs deverão entrar 
em contato com as empresas para priorizar a oferta 
de refeição manipulada.
 
Convênios: As DE deverão entrar em contato com a 
prefeitura para combinar a oferta de alimentação. 

Não está previsto transporte adicional 
para esse período



OPORTUNIDADES PARA AVANÇAR 
NA TRAJETÓRIA ESCOLAR
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A recuperação de julho poderá ser mais uma 
oportunidade para que os estudantes avancem 
em sua trajetória escolar, recuperando 
aprendizagens essenciais.



MUITO OBRIGADO!


