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RECUPERAÇÃO PARALELA E CONTÍNUA  
Alunos do Ensino Fundamental 2 

 
 

Prezadas Famílias 
 

Nesta semana, damos início ao processo de recuperação no Ensino Fundamental 2.  

É importante que todos estejam esclarecidos a respeito de como ele funciona, já que 

nesse campo também houve mudanças importantes do ano passado para cá, 

resultando na criação de um processo de recuperação paralelo e contínuo, diferente 

do que podemos chamar de recuperação final. 

 

De maneira geral, a recuperação final está mais presente no nosso universo de 

referências. Porém, quando ocorre ao final do processo, ela deixa de ser percebida 

como um incentivo à melhoria das aprendizagens e passa a ser vista quase como 

uma punição ex post facto: o aluno não estuda e vai mal, portanto merece participar 

da recuperação ao final do trimestre ou do ano, quando a maioria de seus colegas já 

está desfrutando as férias. É importante perceber que por trás dessa concepção às 

vezes está a ideia de que os alunos não aprendem essencialmente por culpa deles 

mesmos, por falta de estudo e dedicação, pois é só assim que faria sentido castigá-

los. 

 

Além disso, quando a recuperação é vista como um episódio e não como um 

processo, ela tende a ocorrer pontualmente em um ou dois momentos do ano, 

sempre após o fechamento das notas de cada trimestre ou do ano letivo como um 

todo. Assim, depois de algumas aulas de revisão de conteúdos já trabalhados nas 

aulas regulares, os alunos precisam provar, em um evento único (a prova de 

recuperação), que são capazes de obter uma nota melhor. Com esse caráter 

episódico, trata-se mais de uma recuperação de nota do que de uma efetiva 

recuperação de aprendizagens. 

 

Acrescente-se a isso o fato de que quando as aulas e a prova de recuperação ocorrem 

apenas depois de o aluno já ter concluído o trimestre ou o ano com uma nota baixa, 

os conteúdos que ele está revisitando fazem menos sentido para ele do que se essas 

aulas tivessem acontecido ao longo do trimestre, ou seja, quando os conteúdos 

estavam sendo estudados por toda a classe e as atividades estavam se sucedendo. 

 

Contrariamente a isso, educadores e estudiosos da Educação têm compreendido que 

a recuperação pode ter um papel mais relevante na formação dos alunos.  



Trata-se de tomar a recuperação como parte do processo de aprendizagem (em 

oposição à ideia do episódio), que deve acontecer ao longo do trimestre e não depois 

de ele haver terminado (ou seja, quando aqueles conteúdos ainda são importantes 

para as aulas), e – ainda mais importante – com a intenção fundamental de ajudar 

os alunos a aprender cada vez mais e melhor (em lugar de puni-los). 

 

É neste sentido que operamos mudanças no processo de recuperação, que passa a 

contar com as seguintes modalidades: 

 

Modalidade  O que é? Quando será acionada? 

Aulas de 

recuperação 

As aulas de recuperação serão 

ministradas sempre às sextas-

feiras, das 14h às 15h, pelos 

professores do nosso segmento. 

Elas serão de basicamente dois 

modelos: 1) podem ser aulas nas 

quais se revisitam conteúdos já 

anteriormente estudados para 

que se assegure uma nova 

oportunidade de aprendizagem, 

ou 2) podem ser aulas de caráter 

mais prospectivo, nas quais os 

alunos trabalham com 

conteúdos ainda não estudados 

pela turma, mas que serão 

importantes em uma situação 

futura. Em ambos os casos, a 

intenção é de que os alunos 

possam aproveitar a ajuda 

oferecida pela aula de 

recuperação ainda naquele 

trimestre para aprender melhor 

e, consequentemente, também 

obter melhores notas nas 

sucessivas avaliações. 

Ao longo de cada 

trimestre, haverá um total 

de 8 aulas de recuperação, 

sendo 2 de cada disciplina: 

Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências 

Humanas e Ciências da 

Natureza. Para cada aula 

de recuperação haverá 

uma convocação 

específica, podendo o 

aluno ser convocado para 

a primeira, mas não ser 

convocado para a segunda 

aula de uma mesma 

disciplina, por exemplo. 

Essa convocação será 

feita, sempre, diretamente 

pelo professor ao aluno 

até no máximo a quarta-

feira anterior à aula. Nesse 

mesmo dia, as famílias 

receberão por meio 

eletrônico uma notificação 

da convocação. 

Trabalho 
Pessoal (TP) 

São instrumentos de avaliação 

alternativos, ou propostas de 

outras atividades que levem os 

alunos a debruçarem novamente 

sobre um determinado estudo ou 

a se anteciparem aos demais, 

estudando algo que ainda será 

visto pela turma. Essas 

atividades podem ser realizadas 

em casa ou na escola: isso vai 

Não há uma periodicidade 

definida para isso. Os TP’s 

serão utilizados sempre 

que os professores 

entenderem que um ou 

mais alunos se 

beneficiariam de realizar 

essa atividade. Claro, essa 

decisão por parte dos 

professores estará sempre 



depender de como o professor 

planejar cada atividade 

específica. No caso dos TP’s, é 

muito importante que os alunos 

se dediquem autonomamente a 

eles e descubram outras formas 

de estudar, com base nas 

orientações dadas pelos 

professores. 

embasada nas produções 

dos alunos que forem 

sendo coletadas e 

avaliadas ao longo do 

trimestre. Todas as 

disciplinas podem lançar 

mão dos TP’s como 

modalidade de 

recuperação. As famílias 

também serão notificadas 

sempre que isto 

acontecer. 

Participação 
no Plantão 

de Dúvidas 

O Plantão de Dúvidas de Matemática e Língua Portuguesa já 

está em funcionamento desde o início das aulas, no horário 

das 15h30 às 16h30. Ele é aberto a qualquer aluno que quiser 

participar. Em determinadas situações, porém, os professores 

poderão entender que seria muito bom se determinado(s) 

aluno(s) frequentasse (frequentassem) o Plantão de Dúvidas. 

Esta recomendação será feita diretamente aos alunos, mas 

também as famílias serão notificadas nesses casos.  

Prova de 

Recuperação 

A prova de recuperação está mantida, mas ela diz respeito 

apenas à Prova Trimestral, que é o instrumento de avaliação 

com maior peso nas disciplinas de Língua Espanhola, Língua 

Inglesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Matemática e Língua Portuguesa. Assim, caso o aluno tiver 

um desempenho inferior a 6,0 na Prova Trimestral, ele poderá 

realizar a Prova de Recuperação. Caso a nota desta seja 

superior à da Prova Trimestral, uma substituirá a outra no 

cálculo da nota trimestral. 

 

As aulas de recuperação do Primeiro Trimestre acontecerão segundo este calendário: 

 

 

  23/fev 02/mar 09/mar 16/mar 23/mar 30/mar 06/abr 13/abr 20/abr 27/abr 

6o ano MT CN CH LP MT 

  

CN CH LP   

7o ano LP MT CN CH LP MT CN CH   

8o ano CH LP MT CN CH LP MT CN   

9o ano CN CH LP MT CN CH LP   MT 

 

 

Entre a última segunda-feira (19/02) e hoje (quarta-feira, 21/02), os alunos 

convocados para a aula do dia 23/02 já foram avisados. As famílias desses alunos 

receberão hoje também uma notificação. 

Caso restem dúvidas sobre o processo de recuperação paralela e contínua, por favor, 

não hesitem em nos procurar. 

 



Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
          

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 

  
 

  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

