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APOIO COMPLEMENTAR À APRENDIZAGEM 
Alunos do Ensino Fundamental 1 

 
Prezadas famílias 

A fim de ampliar nossas ações voltadas ao atendimento à diversidade e de 

fortalecer o processo de recuperação das aprendizagens dos alunos, na 

próxima semana daremos início aos módulos de recuperação paralela, que 

nós chamamos de propostas de Apoio Complementar à Aprendizagem. 

Nossa intenção é cuidar das especificidades de cada série e dos processos de 
aprendizagem, por isso há diferenças nos procedimentos para dois grupos 
de séries. A seguir tratamos dessas diferenças:  

Para os 2os e 3os anos: Entendemos que o atendimento à diversidade é 

forçosamente praticado no dia a dia da sala de aula, como parte constitutiva 

do trabalho pedagógico, já que não há nenhum grupo que seja homogêneo 

nas suas formas de aprender. Essa noção é norteadora de nossa prática 

cotidiana. 

Em função das características da faixa etária e da importância de não 

marcarmos precocemente uma forte diferenciação nos percursos de 

aprendizagem individual, a recuperação paralela ocorre em período regular 

de aula, por meio da proposição de atividades diversificadas e de 

encaminhamentos mais individualizados (mas não individuais) por parte da 

equipe pedagógica. 

O professor também poderá indicar atividades complementares ou extras 

que serão realizadas em casa pelo aluno e supervisionadas pelo professor no 

horário regular de aulas. Essas atividades também farão parte do processo 

de recuperação paralela e serão encaminhadas sempre que a equipe 

pedagógica avaliar essa ação como favorecedora do desenvolvimento dos 

percursos individuais. 

Para os 4os e 5os anos: Organizamos um processo de recuperação paralela 

composto por aulas complementares envolvendo os conteúdos trabalhados 

durante o trimestre.  Serão seis encontros de 1h para Matemática e seis 

encontros de 1h para Práticas de Linguagem.  



As aulas ocorrerão no contraturno – das 13h30 às 14h30. Portanto, os alunos 

inscritos em outras modalidades de aula durante a tarde devem dar 

prioridade à participação nas propostas de Apoio Complementar à 

Aprendizagem. 

Os alunos convocados para o Apoio já foram avisados, e os professores 

compartilharão com eles os objetivos desse trabalho. As famílias desses 

alunos receberão uma notificação com as datas e horários dos encontros.  

Nesses encontros não haverá provas. Em vez disso, os pais receberão um 

relatório de participação e envolvimento dos alunos nessas propostas.  

 
Caso restem dúvidas sobre o processo de recuperação paralela – Apoio 
Complementar à Aprendizagem –, por favor, não hesitem em nos procurar. 
  

 

Atenciosamente, 

  
Ana Clara Bin 

Coordenação pedagógica – 2º ao 5º ano do EF1 
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