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COMUNICADO 

 
Srs Diretores e Goes 
 

Abaixo seguem orientações e cronograma relativos a  atribuição de aulas- 

Recuperação intensiva, nos termos da Resolução SEDUC-58/2021: 
- De 05/07/2021 à 08/07/2021-  Atribuição na escola. 

- De 08/07/2021 à 12/07/2021 – envio do saldo de aulas utilizando o link do 

gmail, para postagem  no site da Diretoria (apenas aulas de português 

,matemática, classe, libras e educação especial ) 
 

https://docs.google.com/document/d/1wO8FROf8Hmx6JoliS2WvV_0BUt4jK8rvSG

xfR7XJo_g/edit#heading=h.axt3lzbtx06a 

Google Docs - create and edit documents online, for free. 

Create a new document and edit with others at the same time -- from your computer, 

phone or tablet. Get stuff done with or without an internet connection. Use Docs to edit 

Word files. Free from Google. 

docs.google.com 

 

As aulas relativas à atuação no Projeto de Recuperação Intensiva serão 

atribuídas aos professores na seguinte conformidade: 

I – do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: ao Professor Educação Básica I – 
com magistério ou licenciatura plena em Pedagogia; 

II – do 6º ano do Ensino Fundamental, ao Professor Educação Básica I – com 

magistério ou licenciatura plena em Pedagogia, ou ao Professor Educação Básica 
II, conforme as necessidades de aprendizagem dos estudantes; INDICAR A 

PREFERÊNCIA DA ESCOLA – PEDAGOGO OU PEB II DE PORTUGUÊS,OU 

AMBOS,  QUANDO ENVIAREM O SALDO (campo de obs) 
III – do 7º a 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino 

Médio: ao Professor Educação Básica II.  

- De 13/07/2021 à 14/07/2021 (até às 13h)- Inscrição dos professores 

https://docs.google.com/document/d/1wO8FROf8Hmx6JoliS2WvV_0BUt4jK8rvSGxfR7XJo_g/edit#heading=h.axt3lzbtx06a
https://docs.google.com/document/d/1wO8FROf8Hmx6JoliS2WvV_0BUt4jK8rvSGxfR7XJo_g/edit#heading=h.axt3lzbtx06a
https://docs.google.com/document/d/1wO8FROf8Hmx6JoliS2WvV_0BUt4jK8rvSGxfR7XJo_g/edit#heading=h.axt3lzbtx06a


interessados a participarem da atribuição das aulas – link será disponibilizado no 
site da Diretoria de Ensino  (favor divulgar).  

- Dia 15/07/2021- Comissão fará a atribuição conforme as indicações 

dos professores  
ATRIBUIÇÃO NA ESCOLA, ATÉ COMPLETAR 32 AULAS – ATRIBUIR 

MÍNIMO DE 5 AULAS PARA CADA PROFESSOR:  

- As aulas atribuídas aos Professores da Educação Básica II deverão seguir a 
seguinte ordem de prioridade: 

1. Para as aulas de Língua Portuguesa: 

a) Habilitados/qualificados em Língua Portuguesa; 

b) Habilitados/qualificados em Inglês ou Arte; 
c) Habilitados/qualificados nos componentes curriculares da área de Ciências 

Humanas; 

2. Para as aulas de Matemática: 
a) Habilitados/qualificados em Matemática; 

b) Habilitados/qualificados nos componentes curriculares da área de Ciências da 

Natureza. 
 

 Educação especial -deficiência múltipla, intelectual, visual, física, transtorno do 

espectro autista e altas habilidades/ superdotação no ensino colaborativo, 
trabalhando em conjunto com o professor regente da turma, na seguinte 

conformidade: 

1. 3 aulas semanais para cada classe ou turma regular com matrícula de 
estudante com deficiência caso estudantes realizem a recuperação de apenas um 

dos componentes curriculares (Língua Portuguesa ou Matemática). 

2. 5 aulas semanais para cada classe ou turma regular com matrícula de 

estudante com deficiência caso estudantes realizem a recuperação de ambos os 
componentes curriculares (Língua Portuguesa e Matemática).  

 

LIBRAS - atribuir na exata quantidade em que o estudante com deficiência 
auditiva/surdez estiver presente no Projeto de Recuperação Intensiva de julho.  

  

 
 

Comissão de atribuição de aulas   

Supervisores: Lilian, Claudemilson, Adnéia e Wilson  
  
 

 
Atenciosamente, 

 

RESPONSÁVEL: 

 

 
 

 

 

 

 

De acordo: 

Claudemilson Rogério Ramos 

SUPERVISOR DE ENSINO 

 
 

 

 
 

 

 

         Haroldo Ramos Teixeira                               

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 



GABI NETE DO DIRIGENTE 
 

 

 

 

 

 

 


