
EDITAL PROJETO DE REFORÇO e RECUPERAÇÃO –PRR- ABRIL 2022 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROJETO 

O Dirigente Regional de Ensino, em atendimento às disposições da 

Resolução SE 72/2020; Resolução SEDUC 13, de 9-2-2022 e Portaria 

Conjunta COPED/CGRH nº 1/2022, na seguinte conformidade: 

1) PRR- PROFESSOR ADICIONAL- (vide saldo de aulas)  

Características do Projeto:  

a) - durante as aulas regulares do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 

ao Professor Educação Básica I - com magistério ou licenciatura plena em 

Pedagogia (PEDAGOGO)- 4 aulas por turma 

b) - durante as aulas regulares do 1º ano do Ensino Fundamenta, com 

mais de 30 alunos: ao Professor Educação Básica I - com magistério ou 

licenciatura plena em Pedagogia  (PEDAGOGO)- 26 aulas por turma 

c) - durante as aulas regulares do 6º ano do Ensino Fundamental: 

conforme as necessidades de aprendizagem dos estudantes, ao Professor 

Educação Básica I, com magistério ou licenciatura plena em Pedagogia  

(PEDAGOGO), ou a docente devidamente habilitado/qualificado nos 

componentes curriculares em L.PORTUGUESA ou MATEMÁTICA 

ATENÇÃO: NECESSÁRIO TER INSCRIÇÃO 2022,  COMO TEMPORÁRIO, OU 

BANCO DE TALENTOS, OU CADASTRO EMERGENCIAL 

Ordem de prioridade para atribuição de classes e aulas para o Projeto de 

Reforço e Recuperação:  

a) docente titular de cargo, que se encontre na situação de adido, sem 

descaracterizar essa condição, ou a título de carga complementar de 

trabalho;  

b) ocupante de função atividade, na composição ou complementação de 

sua carga horária de trabalho;  

c) docente contratado para complementação da carga horária, até o 

limite de 32 (trinta e duas) aulas semanais.  

d) excepcionalmente, candidato à contratação nos termos da Lei 

Complementar nº 1.093, de 16-07-2009, com atribuição de, no mínimo, 



carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente ( 

19 aulas).  

 I - Inscrição Período de Inscrição: De 20/04/2022 a 23/04/2022  (utilizar 

o link)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3

IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform 

 

II – Data da divulgação da classificação:  27/04/2022 neste site 

III- DATA DA ATRIBUIÇÃO : 28/04/2022 –  ÀS 9H30  

PRESENCIALMENTE NA DIRETORIA DE ENSINO DE AMERICANA – SALA 1  

 

2) PRR- “APRENDER JUNTOS” - (vide saldo de aulas)  

O CANDIDATO DEVERÁ SE INSCREVER NA PRÓPRIA UNIDADE ESCOLAR 

EM QUE HOUVER DISPONIBILIDADE DE AULAS DO PROJETO “APRENDER 

JUNTOS”. – ATRIBUIÇÃO POR PERFIL  

Características do Projeto:  

a) - durante as aulas regulares do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 

ao Professor Educação Básica I - com magistério ou licenciatura plena em 

Pedagogia (PEDAGOGO)- 6 OU 12 aulas por turma 

b) - durante as aulas regulares do 6º ano do Ensino Fundamental: 

conforme as necessidades de aprendizagem dos estudantes, ao Professor 

Educação Básica I, com magistério ou licenciatura plena em Pedagogia  

(PEDAGOGO), ou a docente devidamente habilitado/qualificado nos 

componentes curriculares em L.PORTUGUESA ou MATEMÁTICA- ATÉ 7 

aulas por turma 

ATENÇÃO: NECESSÁRIO TER INSCRIÇÃO 2022, COMO TEMPORÁRIO, OU 

BANCO DE TALENTOS, OU CADASTRO EMERGENCIAL 

Ordem de prioridade para atribuição de classes e aulas para o Projeto de 

Reforço e Recuperação:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform


a) docente titular de cargo, que se encontre na situação de adido, sem 

descaracterizar essa condição, ou a título de carga complementar de 

trabalho;  

b) ocupante de função atividade, na composição ou complementação de 

sua carga horária de trabalho;  

c) docente contratado para complementação da carga horária, até o 

limite de 32 (trinta e duas) aulas semanais.  

d) excepcionalmente, candidato à contratação nos termos da Lei 

Complementar nº 1.093, de 16-07-2009, com atribuição de, no mínimo, 

carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente ( 

19 aulas).  

 I - Período de Inscrição e entrega de currículo diretamente nas Unidades 

pretendidas: De 20/04/2022 a 25/04/2022  (utilizar o link para a 

inscrição) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3

IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform 

 

II – Período de entrevista:  de 26/04/2022 a 28/04/2022 – a ser marcado 

pela Unidade Escolar, diretamente com o interessado.  

III- Início das aulas : 02/05/2022  

ATENÇÃO !!! 

• Os docentes adicionais para o PROJETO APRENDER JUNTOS serão 

selecionados para atuar no Projeto, por meio de análise de 

currículo e entrevista por competências pela equipe gestora da 

escola, com apoio do Supervisor de Ensino. 

 

• Os candidatos deverão entregar nas escolas os seguintes 

documentos:  

a) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, que consta na SED – Secretaria Escolar 

Digital para o processo de atribuição de aulas/2022 da SEDUC/SP; 

 b) Para PEB-I - diploma de licenciatura plena em pedagogia ou certificado 

de magistério e histórico Escolar;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkPRSqJNzxHzEpqFNTL3IP99F77-KtE2Q0AjiPNM9TVMlA/viewform


c) Para PEB-II - diploma de licenciatura plena e histórico escolar na 

disciplina a ser atribuída; 

 II - Requisitos para a Inscrição: 

 Estar devidamente inscrito para o processo de atribuição de aulas/2022 

da SEDUC/SP para atribuição de Aulas conforme  

IV – PERFIL: 

O professor adicional com aulas atribuídas para o Projeto de Reforço e 

Recuperação com atuação no Projeto Aprender Juntos, deverá ter o 

seguinte perfil: 

I - preferencialmente, ter experiência prévia no desenvolvimento de 
competências e habilidades a serem trabalhadas nos diferentes 
reagrupamentos; 

II - ter conhecimentos sobre o currículo vigente, especialmente das 
habilidades e competências relacionadas à alfabetização e ao letramento 
matemático; 

III - ser capaz de planejar sequências didáticas voltadas ao desenvolvimento 
das habilidades adequadas para estudantes em diferentes níveis de 
aprendizagem, a partir do diagnóstico de suas necessidades; 

IV - ser capaz de desenvolver junto aos estudantes atividades com 
metodologias diferenciadas que promovam o engajamento e aprendizagem 
dos estudantes. 

  

 


