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RESOLUÇÃO Nº 05 / 2023 – SME 
 

                                                                              “Dispõe sobre a normatização, apresentação  e atuação 

voluntária de assistentes de alfabetização do Programa  Tempo 

de Aprender na Rede Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer de Potim - SP.” 

 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Potim, Sistema de Ensino Lei 

865/15 de 10 de novembro de 2015, reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo e Ministério de 

Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de normatizar o 

processo de atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas  de custeio, no 

âmbito do Programa Tempo de Aprender, considerando: 

  - A Resolução Nº 23 de 03 de dezembro de 2021 que altera a Resolução Nº 06 de 20 de abril de 

2021 que dispõe sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações de 

fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE para atuação de assistentes de 

alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa Tempo de Aprender. 

- A  Lei Nº11.947 de 16 de junho de 2009 dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; 

- A Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 

providências; 

- A Portaria do MEC Nº 280 de 19 de fevereiro de 2020 que Institui o Programa Tempo de Aprender 

dispondo sobre a alfabetização escolar no âmbito do Governo Federal; 

- A necessidade de assegurar orientações que permitam à Rede Municipal de Ensino adotarem de 

imediato a atuação de assistentes de alfabetização para as unidades escolares do 1º e /ou 2º ano do ensino 

fundamental – anos iniciais, resolve: 

 

Artigo 1º - As Instituições de ensino que contemplam 1º e 2º ano dos anos iniciais farão jus ao Programa 

Dinheiro Direto na Escola que consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica 

das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas 

por entidades sem fins lucrativos e o objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica; 
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Artigo 2º - O Programa visa fortalecer a gestão e melhorar o desempenho dos alunos por meio de aportes 

financeiros nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Potim-SP, garantindo a superação das dificuldades 

encontradas no decorrer do processo de escolarização e servir de estímulo a novas aprendizagens, 

proporcionando a efetiva e plena participação de todos na sociedade, em igualdade de condição, sendo 

assim de suma importância o perfil do assistente  de alfabetização ser compatível com os objetivos 

apresentados no Programa Tempo de Aprender; 

 
Artigo 3º - Compete ao assistente de alfabetização a realização das atividades de acompanhamento 

pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações da secretaria 

de educação e com o apoio da gestão escolar na realização de atividades, com vistas a garantir o processo 

de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes de 1º e 2º ano do ensino 

fundamental; 

 
Artigo 4º - Os recursos, na categoria econômica de custeio, serão transferidos com o fito de garantir o apoio 

adicional ao ressarcimento de despesas do assistente de alfabetização e assegurar a aquisição de materiais 

pedagógicos utilizados em sala de aula; 

 
Artigo 5º - O (a) Diretor (a) da unidade escolar deverá prestar contas com lesura e transparência dos 

recursos financeiros custeados pelo Programa Dinheiro Direto na Escola seguindo as normas de 

implementação de acordo com o capítulo III, dos recursos, artigo 6º ao 10º  e do capítulo V, das 

competências, artigo 17 da Resolução Nº06 de 20/04/2021; 

 
Artigo 6º - O processo de seleção do assistente de alfabetização deverá trazer informações detalhadas 

sobre as condições de ressarcimento de despesas, que, em nenhuma hipótese, confunde-se com 

remuneração por serviços prestados; 

 
Artigo 7º - O processo de seleção do assistente de alfabetização deverá seguir critérios, objetivos  

impessoais, em que sejam oportunizadas aos interessados informações claras quanto à natureza voluntária 

a atividade, afastada, em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício, abstendo-se de 

expressões e termos que possam gerar ambiguidade quanto à atuação do voluntário; 
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Artigo 8º -  O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista, 

previdência ou afim; considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada que tenha objetivos civis , 

culturais e educacionais, científicos ou recreativos ou assistência social, inclusive mutualidades. 

 
Artigo 9º - São requisitos à seleção de atuação de assistentes de alfabetização para atuar no Programa 

Tempo de Aprender: 

§ 1º - Ser professor alfabetizador portador de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou cursando Pedagogia 

respeitando o ano/série do andamento do curso; 

§ 2º - Realizar a inscrição de voluntários na Secretaria de Educação, no ato, apresentar Projeto de Trabalho 

que garanta a eficiência e eficácia de ações compatíveis com as reais necessidades do Programa Tempo 

de Aprender;  

§ 3º - Ter efetivo interesse em assumir o processo de alfabetização de estudantes matriculados no 1º ano 

e/ou 2º ano do ensino fundamental regular; 

§ 4º - Ser comprometido com o real trabalho de alfabetização e formação integral do aluno; 

§ 5º - Realizar o trabalho de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, a fim de garantir 

apoio e suporte pedagógico orientador e formativo para as escolas desenvolverem, com êxito, o processo 

de alfabetização; 

§ 6º - Ter plena consciência que as atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão 

consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, sendo 

obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

 
Artigo 10º - O Projeto de Trabalho que visa às Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender 

será analisado e avaliado pela Equipe Pedagógica da SME de Potim, observando os critérios de acordo com 

a modalidade apresentada  como também as expectativas de aprendizagem e ampliação das oportunidades 

de exercício de uma cidadania ampla e consciente, aprovando-as quando as ações forem compatíveis com 

as necessidades e ou dificuldades   apresentadas pelo aluno ou grupo de alunos, com a posterior 

homologação da Secretária da Educação. 

 
Artigo 11º - O assistente de alfabetização deverá interagir e dialogar constantemente com o professor 

alfabetizador, além da formação do assessor pedagógico para que sempre que necessário os mesmos 
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façam retomada continua do objeto de ensino, capazes de diagnosticar com clareza as aprendizagens, 

avanços e dificuldades dos alunos. 

 
Artigo 12º -  As escolas selecionadas executarão o Programa Tempo de Aprender em 5 (cinco horas 

semanais). O assistente alfabetizador selecionado receberá um custeio para ressarcimento de despesas 

com transporte e alimentação no valor de R$ 150,00 por turma, por mês com o limite de 8 (oito) turmas por 

Assistente de Alfabetização, conforme disponibilidade, totalizando, o valor de até R$ 1.200,00 de acordo 

com o capítulo III dos recursos artigo 7º, § 1º, inciso I, II e III da resolução Nº 06 de 20/04/2021. 

 
Artigo 13º - Compete ao assistente de alfabetização auxiliar na realização das atividades de 

acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme 

orientações da secretaria de educação e com o apoio da gestão escolar na realização das atividades, com 

vistas a garantir o processo de alfabetização de todos os estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental 

regular. 

 
Artigo 14º - O monitoramento da execução da presente ação nas unidades escolares será realizado em 

sistema específico do MEC, a ser divulgado pelos canais oficiais deste Ministério, no qual os gestores das 

unidades escolares deverão registrar as informações exigidas no plano de atendimento; 

 
Artigo 15º - Todos os assistentes de alfabetização interessados em ministrar aulas no Programa Tempo de 

Aprender deverão entregar os Projetos na Secretaria de Educação no período de   15/03/2023 à 22/03/2023 

no horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

 
§ 1º - Os Projetos apresentados serão apreciados e classificados por uma comissão avaliativa, composta 

por Gestores da Secretaria de Educação e Diretores das Unidades Escolares, que observarão os 5 (cinco) 

critérios, de acordo com o perfil das turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental – Anos Iniciais, 

contemplando:  

   I   - Objetivos 

   II - Conteúdos 

   III - Desenvolvimento 
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   IV - Recursos metodológicos e Estratégias 

   V - Avaliação. 
 
§ 2º - Os Projetos que não apresentarem os 5 (cinco) critérios descritos em   separado e  respectivamente 

como apresentado no §1º deste artigo, serão desclassificados. 

                            
Artigo 16º - A classificação e os Editais serão divulgados somente  no site da Prefeitura Municipal e fixada 

no quadro da Secretaria Municipal de Educação: 

                         Dia 27/03/2023 – Divulgação da Classificação; 

                         Dia 28/03/2023 – Divulgação do Edital do Programa Tempo de Aprender; 

                         Dia 29/03/2023 (4ª feira) – Terão início as atribuições das turmas aos assistentes de 

alfabetização voluntários do Programa Tempo de Aprender nos horários discriminados no edital.  

                            
Artigo 17º - Os assistentes de alfabetização que não cumprirem com os seus Projetos, não apresentarem 

competência, comprometimento, assiduidade e perfil compatível com as atividades realizadas, no decorrer 

do desenvolvimento das ações poderão ser dispensados pela Unidade Escolar de acordo com um relatório 

mensal avaliativo. 

                        
Artigo 18º - Todo conteúdo será desenvolvido de acordo as habilidades e competências exigidas do 

Programa Tempo de Aprender; 

                  
Artigo 19º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

                                                                 

Potim, 10 de março de 2023 

                                                               

 

                                                              ________________________ 

                                                                   Renata Pedroso Teberga 

                                   Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Potim                              
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ANEXO I 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO 

 

(Nome) ___________________________________________________, (nacionalidade) 

____________________, (estado civil) __________________, residente e domiciliado no endereço 

_________________________________, (complemento) ___________________, (bairro) 

_________________, (cidade/UF) _________________________, portador do CPF nº 

______________________, carteira de identidade nº: ________________________________, órgão 

expedidor/UF ____________/___, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, 

a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608,18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas 

definidas em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

CD/FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa 

Dinheiro Direto da Escola – PDDE, cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte 

e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e 

não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

 (Local) _______________________________/(UF) ____, ______de _______________ de 20 ____ 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Voluntário) 
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ANEXO II 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA – UEx 

01 - Razão Social 02 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 - Mê/Ano 

_______/______ 

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR 

06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 – Telefone 

 

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO 

10 - Data do Mês 11 – Dia da Semana 12 - Horário 13 – Atividades Realizadas 14 - Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

15 – Número de Turmas Monitoradas: 

16 – Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R$ 

        Cheque Nominal Nº: 

BLOCO 04 – AUTENTICAÇÃO: 

______________________________ 

Local e Data 

_________________________________ 

Assinatura do Monitor 

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.  

___________________________ 

Assinatura do(a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

______________________ 

Local e Data 

________________________ 

Nome do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

 

 

 



  
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 

 
 

ANEXO III 

RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

BLOCO 01 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) 

02 – Razão Social 

APM da _______ 

03 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 – Mês e Ano 

_______/_______ 

BLOCO 02 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 - Telefone 

BLOCO 03 – TRABALHO REALIZADO 

10 –Data do Mês 11 – Dia da Semana 12 - Horário 13 – Atividades Realizadas 14 - Rubrica 

_____/_____/____  07h00 – 09h00   

     

     

     

     

     

     

     

     

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R$ 

______________________________________________________________ ( REAIS), a titulo de ressarcimento de despesas com transporte 

e alimentação referentes a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em 

Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe,sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do PDDE. 

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO _________________________________________________ 

_______________,________ de ________________ de _________ 

Local e Data 

_________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória 

__________, ____ de _______ de ________ 

Local e Data 

 

Nome do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

 

Assinatura do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

 

 

Cheque: ______________ 

Turma:_____ Ano:______ 

 

 

 

 




