ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA
ATUAÇÃO DO PROFESSOR AUXILIAR NO ENSINO FUNDAMENTAL / ANOS INICIAIS
RESOLUÇÃO SE Nº 73/2014

 As classes de 3º, 4º e 5º Ano, poderão contar com Professor Auxiliar, desde
que contem com no mínimo 25 alunos, simultaneamente às atividades
desenvolvidas no horário regular das aulas; OU no mínimo 20 alunos desde que
nela se inclua matrícula de aluno com necessidades educacionais especiais;
 Atendimento por grupo de no mínimo 5 (cinco) alunos por turma, apoiando o
professor da classe no desenvolvimento de atividades de recuperação
contínua, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;
 Cada classe poderá contar com o Professor Auxiliar em 3 (três) aulas semanais
para cada uma das disciplinas (LP e MAT), podendo totalizar 6 (seis) aulas
semanais;
 A atribuição de aulas deve observar a seguinte ordem de prioridade:
1º) docente titular de cargo que se encontre na situação de adido ou a título de
carga suplementar de trabalho;
2º) docente ocupante de função‐atividade (Categoria “F”), observado o limite
máximo de 12 (doze) aulas semanais.
 A atuação do Professor Auxiliar dar‐se‐á ouvido o professor da classe (registrar
em Ata do Conselho de Classe)
 A direção deverá enviar Ofício à Diretoria de Ensino solicitando a homologação
das aulas para atribuição, acompanhado do quadro demonstrativo (Anexo I) e
das listagens das classes (imprimir as listagens no Sistema de Cadastro de
Alunos, opção 1.6.1, e registrar ao lado do nome desses alunos aqueles com
dificuldades de aprendizagem em LP e/ou MAT).

Equipe de Supervisão de Ensino
Maio/2015

(Timbre da Escola)

ANEXO I
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AULAS PARA ATRIBUIÇÃO / PROFESSOR AUXILIAR

Classe

Nº alunos
matriculados

Nº alunos com
dificuldades de
aprendizagem
em LP

Nº alunos com
dificuldades de
aprendizagem
em MAT

Nº de aulas para
atribuição
LP
MAT

TOTAL

São Paulo, _____ / ____ / 2015

_________________________________
Carimbo e Assinatura do
Diretor de Escola

De acordo.
À consideração superior

HOMOLOGO
SP, ___ / ___ / 2015

SP, ___ / ___ / 2015
______________________________

_____________________________

Carimbo e Assinatura do
Supervisor de Ensino

Carimbo e Assinatura do
Dirigente Regional de Ensino

