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O presente Relato de Experiência busca estabelecer uma possível comparação entre duas 
medidas educacionais adotadas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
sendo uma delas as Classes de Correção de Fluxo (2001/2005) e a outra as Salas de 
Recuperação Intensiva (2012), ambas impactando o ensino de Matemática de forma nem 
sempre positiva. A partir de tal comparação realizamos um trabalho de formação continuada 
com cinco professores de Matemática de uma das 91 Diretorias de Ensino do Estado de 
São Paulo, em ATPC e Orientação Técnica, visando envolvê-los no processo de elaboração 
de um currículo simplificado, versando conteúdos curriculares, metodologias, materiais de 
apoio e formas de avaliação. A pertinência de tal comparação esta em salientar que apesar 
da descontinuidade das políticas públicas educacionais, as mesmas retornam 
frequentemente ao cenário educacional, sem ao menos passar por adequações ou análises 
que permitam aos seus idealizadores/implementadores um melhor ajuste às reais demandas 
da escola pública. Palavras chave: Recuperação Intensiva, formação continuada, 
Matemática. 
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INTRODUÇÃO 
Considerando a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as 

consequências das políticas públicas educacionais contemporâneas no processo ensino-

aprendizagem de Matemática, faz-se necessário discutirmos a implementação das salas 

de Recuperação Intensiva nas escolas do Estado de São Paulo no ano de 2012, assim 

como as possibilidades de Formação Continuada aos docentes de matemática 

responsáveis pelo desafio de ensinar alunos em acentuada situação de fracasso escolar. 

A discussão nos parece significativa devido à semelhança de tal ação com as 

Classes de Correção de Fluxo, medida esta que surge no bojo da Progressão 

Continuada, a fim de operacionalizá-la regulando o fluxo escolar, através da adequação 

idade/série dos aprendizes multirrepetentes, sendo considerada uma das medidas 

educacionais de maior impacto no início deste milênio. 

Ao revisitar as considerações finais da dissertação de mestrado “Classe de 

Correção de Fluxo e Resolução de Problemas: o olhar dos alunos, professores e 

assistente técnico pedagógico”, e a partir da nossa experiência como PCNPE – 

professora coordenadora do núcleo pedagógico – de matemática de uma das 91 

Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, pensamos ser possível e expressivo 

estabelecer pontes entre tais medidas educacionais, cujo intuito comum é promover uma 

educação “inclusiva” que vise resgatar os alunos em defasagem de conhecimento, 

integrando-os a posteriori à trajetória escolar regular. 

Para tanto, vale destacarmos a questão norteadora deste relato de experiência: 

Quais as oportunidades de Formação Continuada oferecidas aos professores de 

Matemática em ambas medidas educacionais – Classes de Correção de Fluxo e Salas de 

Recuperação Intensiva – consideradas as semelhanças das mesmas, tendo em vista a 

necessidade de subsidiar os docentes engajados no desafio de ensinar alunos em 

defasagem? 
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1. UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS CLASSES DE CORREÇÃO DE FLUXO 
E DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA 

 

Fiorentini (2005) – ao abordar a questão da inadequação das políticas públicas 

educacionais às escolas públicas paulistas – quanto à necessidade de promover ações 

educacionais que passem, antes de sua implementação, às mãos dos docentes, 

rompendo o paradigma de que os mesmos são meros executores de medidas 

educacionais: 

..., a reforma paulista além de manter a separação entre os que 
decidem e os que executam as mudanças, vem sendo apresentada de 
forma atomizada, isto é, pontualmente, de maneira desarticulada e 
fragmentada, não possibilitando ao professor uma visão mais global dos 
objetivos pretendidos: Esconde-se o projeto de reforma que orienta esse 
conjunto de mudanças e impede-se que os professores e a comunidade 
discutam seus objetivos, diretrizes e, especialmente, que dele se 
apropriem e busquem as adequações necessárias ante a realidade de 
cada escola e as condições concretas de sua viabilização. (FIORENTINI, 
2005, p. 95) 

 

Os autores destacam ainda que um dos entraves para que estas medidas sejam 

adequadas à realidade de nossas escolas é a não articulação das mesmas com a 

Formação de Professores. 

 

1.1. CLASSES DE CORREÇÃO DE FLUXO 
 

A fim de fazer um breve retrospecto das Classes de Correção de Fluxo para 

efetuarmos a comparação proposta no presente relato de experiência, vale elucidar a 

caracterização das Classes de Correção de Fluxo e algumas das consequências para o 

ensino da disciplina de Matemática. 

A partir do ano de 1995, as Secretarias de Educação de vários Estados, entre elas 

a de São Paulo, adotaram como iniciativa visando combater os altos índices de distorção 

idade/série – o que consiste em uma das faces do fracasso escolar – ações como a 

instituição do Programa de Correção de Fluxo, para alunos do Ciclo II do Ensino 

Fundamental. Para tanto, foi implementado nas aulas das diferentes disciplinas o “Projeto 

Ensinar e Aprender”, cuja proposta trazia atividades a serem trabalhadas com os alunos 

multirrepetentes e orientações pedagógicas aos professores.  

 Os alunos selecionados para frequentarem as Classes de Correção de Fluxo 

eram alunos multirrepetentes – mínimo de dois anos de defasagem idade/série – com 

histórico de fracasso escolar acentuado a ponto de terem problemas de alfabetização e 
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falta de domínio conceitual em conhecimentos matemáticos básicos, como as operações 

fundamentais. 

 Na proposta do “Projeto Ensinar e Aprender” à organização dos conteúdos de 

Matemática foi estabelecida a partir de núcleos curriculares à luz do currículo básico 

obrigatório do Paraná – Estado de origem do “Projeto Ensinar e Aprender” e em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ficando assim estabelecidos: 

Números e Álgebra, Medidas, Estatística e Geometria. 

 Em relação à metodologia a ser adotada, a proposta que o projeto “Ensinar e 

Aprender” sugeria a Resolução de Problemas por acreditar que a aprendizagem 

significativa das ideias e técnicas matemáticas somente é apropriada pelos alunos 

quando estes se deparam com situações que exijam investigação, reflexão e empenho. 

Os problemas propostos, assim como os jogos e as atividades sugeridas apresentavam 

um grau de dificuldade elevado aos alunos e professores das salas de Correção de 

Fluxo. 

 Um dos fatores que dificultava o desenvolvimento de tais atividades era a 

dificuldade de leitura e escrita da língua materna apresentada pelos alunos. Grande parte 

dos estudantes não conseguia registrar por meio da linguagem escrita os ‘passos’ dados 

nas atividades propostas, fossem elas jogos ou problemas escritos. Por não 

acompanharem as atividades, uma das consequências de tal situação foi a indisciplina 

observada.” 

 Em relação aos professores, as dificuldades eram acentuadas devido à falta de 

domínio por parte dos alunos, dos conteúdos considerados como mínimos, tais como as 

operações fundamentais e os algoritmos das mesmas. Na concepção dos docentes, tal 

fato representava um entrave para a aprendizagem significativa de conceitos 

subsequentes. Vale ressaltar, no entanto, que a ausência dos demais conceitos 

fundamentais relacionados à Álgebra, à Geometria, à Medida e Tratamento de Informação 

também podem restringir a apropriação dos demais conceitos. 

 Quanto à Formação Continuada aos professores das Classes de Correção de 

Fluxos eram realizadas, a cada bimestre e contavam com a exploração de oficinas. De 

acordo com os dados coletas na pesquisa (dissertação de mestrado) denotada no início 

deste relato, duas professoras responderam que tais capacitações não eram suficientes. 

Observe as respostas das mesmas:  

Professora A: “Capacitações eram corridas, pois demonstravam muitas atividades 

ao mesmo tempo, e não discutiam os problemas que tínhamos diariamente na sala de 

aula.” 
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Professora B: “Não, porque as orientações eram concentradas somente nos 

fascículos, só eram comentadas pela minoria dos professores algumas atividades que 

deram certo, esquecendo dos problemas ocorridos na sala de aula como a indisciplina.” 

Ao supervalorizarem o problema da indisciplina, embora causador de dificuldades 

ao desenvolvimento do projeto, ambas as docentes deixaram em segundo planos 

outras questões, tais como: falta de consistência teórica nas capacitações oferecidas 

culminando no despreparo ao lidar com a dificuldade conceitual apresentada pelos seus 

alunos multirrepetentes; inexperiência quanto ao trabalho na perspectiva metodológica 

da resolução de problemas. 

 Alguns entraves ao sucesso do projeto das Classes de Correção de Fluxo 

foram apontados pela pesquisa de mestrado citada no início do presente relato, tais 

como: inadequação das atividades propostas nos fascículos do projeto “Ensinar e 

aprender” ao nível de defasagem dos alunos egressos; inexistência de momentos de 

estudo da realidade de tais salas, o que ocasionou a falta de planejamento para lidar com 

problemáticas como indisciplina, defasagem conceitual, dentre outros e a falta de um 

levantamento dos conhecimentos prévios dos aprendizes, dificultando o trabalho dos 

professores, ao serem surpreendidos pela defasagem conceitual dos alunos acima do 

esperado. 

 

1.2. AS SALAS DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA. 

 

 Através da Resolução SE 2, de 12-1-2012, a Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo institui nas escolas estaduais de todo Estado as salas de Recuperação 

Intensiva no Ensino Fundamental, prevendo o desenvolvimento de atividades de ensino 

diferenciadas e específicas que oportunize aos alunos em avançada defasagem 

conceitual uma nova possibilidade de aprendizagem. (RE 2, de 12-1-2012, SEE/SP). 

 As salas de Recuperação Intensiva deveriam ser organizadas a partir das 

seguintes orientações:  
Artigo 7º III (...) - Etapa III – organizada como classe do 7º ano, 
constituída por alunos que, egressos do 6º ano, continuem demandando 
mais oportunidades de aprendizagem para superação de suas 
dificuldades e necessitando de alternativas instrucionais específicas para 
o ano a ser cursado; IV - Etapa IV - organizada como classe do 9º ano, 
constituída por alunos que necessitem de estudos específicos, na 
seguinte conformidade: a) alunos egressos do 8º ano que continuem 
demandando mais oportunidades de aprendizagem para superar 
dificuldades relativas a expectativas definidas para os anos anteriores e 
necessitando de alternativas instrucionais específicas para o ano a ser 
cursado; b) alunos que apresentem, ao término do 9º ano, resultados 
insatisfatórios que impliquem a necessidade de frequentar mais 1(um) 
ano letivo, podendo, de acordo com o diagnóstico de suas dificuldades, 
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integrar uma classe de recuperação intensiva ou uma classe regular de 
9º ano, para terem condições de, posteriormente, dar continuidade aos 
estudos em nível de ensino médio. (RE 2, de 12-1-2012, SEE/SP) 

  

Tendo em vista os bastidores da implementação de tais salas em uma das 91 

Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, à luz da experiência como professora 

coordenadora de núcleo pedagógico (PCNP) de Matemática, notamos que esta 

importante ação educacional não trouxe em seu bojo uma série de providências que 

garantiriam apoio pedagógico aos docentes envolvidos com tais salas. 

As salas de Recuperação Intensiva foram colocadas no cotidiano escolar sem as 

devidas reflexões por parte de seus idealizadores, no entanto, cada escola pode optar 

por formar ou não tais salas. 

Ao fazer parte do processo de atribuição de aulas em uma das escolas da Diretoria 

de Ensino citada neste trabalho, foi possível perceber a resistência dos professores de 

Matemática quando perguntados sobre a possibilidade de assumirem as aulas de 

Recuperação Intensiva, no entanto, convencidos pela equipe gestora de que teriam 

formação pedagógica e apoio por parte das Diretorias de Ensino para estruturarem seus 

trabalhos frente a tais salas, os docentes assumiram o compromisso de ajudar os 

aprendizes em defasagem de conhecimento na recuperação dos conceitos não 

aprendidos e na reintegração dos mesmos nas salas subsequentes regulares. 

Após o período de atribuição de aulas, notamos na rede estadual o total despreparo 

em sugerir um modelo de Formação Continuada que subsidiasse os docentes na árdua 

tarefa de recuperar os conceitos matemáticos em defasagem dos alunos frequentadores 

das salas de Recuperação Intensiva. 

Quanto às orientações pedagógicas que formariam estes docentes, ficou a mercê 

de cada Diretoria de Ensino estruturá-las. Nas diversas reuniões envolvendo a equipe 

gestora da Diretoria de Ensino a qual pertencemos, a solicitação dos diretores das 

Unidades Escolas que adotaram as salas de Recuperação Intensiva como mais um 

recurso pedagógico na tentativa de garantir a aprendizagem efetiva destes aprendizes, 

foi que os professores nem mesmo sabiam por onde começar, ou seja, quais conceitos 

deveriam ser trabalhados, qual metodologia utilizar, como avaliar estes alunos e, 

principalmente, como motivá-los a aprender, já que possuem um histórico de fracasso 

escolar acentuado, principalmente em Matemática. 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA SUGERIDA À LUZ DA PESQUISA “CLASSE DE 

CORREÇÃO DE FLUXO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: O OLHAR DOS ALUNOS, 
PROFESSORES E ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO”. 
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A partir da nossa experiência nas salas de Correção de Fluxo, da pesquisa 

realizada no mestrado e da vivência como Professora Coordenadora do Núcleo 

Pedagógico de uma Diretoria de Ensino, foi possível elencar as seguintes semelhanças 

entre as medidas educacionais citadas no presente relato de experiência: 

1- Quadro 01: Classes de Correção de Fluxo e Recuperação Intensiva: 
breve comparação.  

 
Referenciais para 

comparação. Classes de Correção de Fluxo. Salas de Recuperação 
Intensiva. 

Currículo. 
Definido a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e do Currículo 
do Estado do Paraná. 

Currículo Oficial do 
Estado de São Paulo. 

Materiais de 
apoio. 

Quatro fascículos (Projeto 
Ensinar e Aprender) contendo 
atividades e orientações pedagógicas 
aos professores. 

Não houve nenhuma 
orientação em relação ao 
material a ser utilizado. 

Metodologia. Resolução de Problemas. 
Não houve nenhuma 

orientação sobre a 
metodologia a ser utilizada. 

Formação 
continuada dos 
professores de 

Matemática. 

Encontros bimestrais de quatro 
dias com exclusiva exploração das 
atividades dos fascículos. Não havia 
fundamentação teórica que subsidiasse 
os professores na resolução dos 
problemas que surgiam na sala de aula. 
Ausência de momentos de estudo nas 
escolas, a fim de promover reflexão 
sobre as problemáticas do cotidiano das 
salas de aula.  

Começaram no final do 
primeiro bimestre e foram 
definidas a critério de cada 
Diretoria Regional de Ensino 
do Estado de São Paulo. 
Ausência de momentos de 
estudo nas escolas, a fim de 
promover a reflexão sobre as 
problemáticas do cotidiano 
das salas de aula. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

A fim de levar em consideração as dificuldades e os entraves para que as Classes 

de Correção de Fluxo conseguissem promover a inclusão dos alunos multirrepetentes a 

que foi proposta e a necessidade de estruturar um modelo de Formação Continuada 

emergencial que subsidiasse os docentes das salas de Recuperação Intensiva, foram 

realizadas as seguintes ações, junto aos professores de Matemática de uma das 

Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo: 

1- Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC – em uma das escolas que 

possui Sala de Recuperação Intensiva, reunindo os professores de Matemática das 4 

escolas que optaram por tal medida educacional, a fim de definir um currículo simplificado 

de Matemática para as salas de Recuperação Intensiva. Destacamos algumas 

características deste trabalho: 
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1.1. Ação intencional de envolver os professores na elaboração do currículo 

simplificado, mesmo que à luz do currículo oficial do Estado de São Paulo, a fim de levá-

los a uma maior participação e comprometimento com as salas de Recuperação 

Intensiva. Foi decidido pelo grupo que no primeiro semestre do ano de 2012 nos 

preocuparíamos em resgatar (através de retomadas) os conhecimentos matemáticos 

fundamentais em defasagem dos alunos frequentadores das salas de Recuperação 

Intensiva do 7° ano do Ensino Fundamental, tais como, operações fundamentais 

envolvendo a tabuada, conceitos básicos de geometria, como reta, plano, sólidos 

geométricos, perímetro, área e volume, tratamento de informação focando a interpretação 

e construção de gráficos e tabelas.  

 Para o segundo semestre elaboramos um rol de conteúdos visando preparar os 

alunos para a continuidade dos estudos nos anos subsequentes, ou seja, deveríamos 

destacar conceitos fundamentais do currículo oficial de Matemática do 7° ano, tais como, 

números inteiros e as operações fundamentais, proporcionalidade, regra de três e 

equações, entre outros. 

1.2. Os professores definiram em conjunto a resolução de problemas como 

sendo a metodologia mais adequada para tais salas, no entanto, defenderam a ideia de 

trabalhar problemas acessíveis aos alunos em situação de fracasso escolar, ou seja, que 

exigissem um esforço cognitivo alcançável pelos aprendizes. Salientamos que segundo 

Smole & Diniz (2001) a solução de problemas deve ser entendida como uma perspectiva 

metodológica, onde o professor deve estabelecer uma postura questionadora frente à 

sala de aula, atitude esta estritamente relacionada às concepções que temos sobre o que 

significa ensinar e aprender matemática. 

1.3. Quanto ao material de apoio os professores foram unânimes em defender 

a não utilização dos “Cadernos do Aluno” – material de apoio que instrumentaliza a 

aplicação do currículo do Estado de São Paulo – nas aulas de Matemática da 

Recuperação Intensiva, principalmente no primeiro semestre, quando estarão sendo 

realizadas as retomadas de conceitos não aprendidos. Ficou decidido que os docentes 

recorreriam aos materiais que a própria Secretaria de Educação disponibilizou nas 

últimas décadas, tais como: Experiências Matemáticas, + Matemática, Atividades 

Matemáticas e Programa Ler e Escrever (Séries iniciais do Ensino Fundamental), 

“Cadernos do aluno” dos anos anteriores, jogos e vídeos na medida do possível. 

1.4. Foi destacada a necessidade de pensar em formas de avaliar os alunos 

que não se limitasse apenas às provas escritas. Seriam avaliadas também as atividades 

permanentes de sala de aula, os questionamentos elaborados pelos alunos, exposição e 

participação em trabalhos, entre outros. 
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2- Após a orientação realizada em parceira com os docentes, 

disponibilizamos às escolas que possuem as salas de Recuperação Intensiva os 

chamados laboratórios de Matemática, que consistem em pastas endereçadas aos 

professores de Matemática, contendo aproximadamente 8 tipos de jogos selecionados no 

site http://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/pages/jogos.htm, com regras, tabuleiros e 

peças impressos em tinta colorida para atender todos os alunos das salas de 

recuperação intensiva, viabilizando assim, uma metodologia que diferencie as aulas de 

Matemática das definidas como tradicionais. 

3- A fim de dar continuidade aos trabalhos de apoio pedagógico aos 

professores de matemática das salas de Recuperação Intensiva, foi proposta uma nova 

orientação técnica de oito horas, tal orientação prevê: socialização das experiências 

vividas pelos professores ao trabalhar o currículo simplificado e ações para minimizar as 

problemáticas que podem ter surgido no decorrer dos trabalhos e estruturação de um 

projeto que vise levar os alunos a conhecer realidades que se diferenciam daquelas nas 

quais estão inseridos, como por exemplo, visitação a estúdios de televisão (telejornais), 

universidades, entre outros. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 O presente relato de experiência resultou da nossa percepção quanto à retomada 

das medidas educacionais que visam promover a educação inclusiva de alunos em 

defasagem de conhecimento que, apesar da descontinuidade, retornam ao cenário das 

políticas públicas educacionais frequentemente sem as devidas adequações ou avaliação 

dos resultados das mesmas. 

 As Salas de Recuperação Intensiva chegam à rede educacional do Estado de São 

Paulo estabelecendo estreita relação com as Classes de Correção de Fluxo em questões 

que podem ser consideradas básicas para seu sucesso. Podemos citar entre tais 

questões: a necessidade de refletirmos sobre a adequação do currículo vigente às reais 

necessidades educacionais dos alunos em defasagem conceitual na disciplina de 

Matemática, inadequação de materiais de apoio disponibilizados aos docentes e, 

principalmente, a Formação Continuada inadequada ou inexistente nos dois casos. 

 Através da dissertação de mestrado “Classe de Correção de Fluxo e Resolução 

de Problemas: o olhar dos alunos, professores e assistente técnico pedagógico” e da 

nossa vivência no processo de implementação das Salas de Recuperação Intensiva, foi 

possível elencarmos tais semelhanças e sugerir um modelo de Formação Continuada 

que valorizasse a participação dos docentes de Matemática, tanto na elaboração do 
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currículo simplificado como na reflexão das problemáticas encontradas na sala de aula de 

Recuperação Intensiva. 
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