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RESOLUÇÃO SME Nº 08/2019  

 

 

 
         Dispõe sobre a normatização e o processo de atribuição de aulas do Projeto de 

Recuperação Paralela e Reforço da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de 

Potim, para o segundo semestre de 2019. 

  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a necessidade de trabalhar os descritores da Prova Brasil e considerando a 

necessidade de normatizar o processo de atribuição de aulas de Reforço e Recuperação, resolve: 

 

Art. 1º - O Projeto de Reforço e Recuperação é destinado aos alunos da Rede Municipal de 

Ensino de Potim que apresentam dificuldades encontradas em algum momento do processo de 

escolarização, e tem a finalidade de servir de estímulo as novas aprendizagens, imprescindíveis a 

permanência e sucesso do aluno em sala de aula. 

 

Art. 2º – As turmas de Recuperação Paralela e Reforço serão organizadas pela equipe 

pedagógica após encaminhamentos feitos pelo professor da classe. 

 

Art. 3º - São requisitos para atuar no Projeto de Recuperação Paralela e Reforço: 

 

I - Ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia para trabalhar com os anos iniciais, e nas 

disciplinas específicas de Português e Matemática para os anos finais;  

II – Professor efetivo que apresentou Projeto conforme Resolução 03/2019, no início do ano e foi 

classificado e o professor efetivo que apresentar Projeto de Recuperação Paralela e Reforço na 

Secretaria de Educação de Potim, no período de 29/07/2019 a 05/08/2019, das 09h às 17h; 

 

Art. 4º- O docente PEB I e II, Titular de Cargo, poderá ter a sua Carga Suplementar atribuída 

com as aulas de Recuperação Paralela e Reforço.  
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§ 1º - As aulas serão ministradas em contraturno, nas escolas que oferecerem espaço físico ou, na 

6ª aula, nas disciplinas de Português e Matemática, com uma carga horária de duas (02) horas-

aulas semanais por turma;  

§ 2º - Todo conteúdo será desenvolvido de acordo os descritores da Prova Brasil, em sintonia 

com o Projeto apresentado e com as orientações dos gestores dos anos iniciais e finais.  

 

Art.5º - O Titular de Cargo que apresentar Projeto de Recuperação Paralela e Reforço será 

classificado conforme §1º e §2º do artigo 4º da Resolução 03/2019 

 

 

Art. 6º - A atribuição do Projeto de Recuperação Paralela e Reforço ocorrerá nos termos desta 

Resolução. 

 

Art. 7º-Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Potim, 19 de julho de 2019 
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