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4. Recuperação Paralela 

Procedimento de garantia da aprendizagem aos alunos com defasagem em relação aos conteúdos curriculares 
previstos em quaisquer disciplinas e/ou blocos de conteúdo, a qualquer momento do trabalho docente, durante o 
ano letivo. 
 

 

 

4.1 Fluxograma 
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4.2 Procedimentos 

 

Na Unidade Escolar (U.E.) 
 
1- Após período de avaliação diagnóstica da U.E. realizar o levantamento dos estudantes que necessitam de 
recuperação paralela de cada ano de escolaridade, que não frequentam o período integral, excluindo as turmas 
de 1º ano. 
 
2- Elaborar o Projeto de Recuperação Paralela, de acordo com a Resolução SME nº4, de 05 de março de 2015. 
contendo:  
a) As disciplinas contempladas; 
b) Número de alunos por turma e disciplina; 
c) Agrupamentos dos alunos nas diferentes turmas e disciplinas; 
d) Período com número de horas-aula previsto; 
e) Local das aulas. 
 
3- Protocolar o projeto na Secretaria Municipal de Educação (SME) para o Agente de Desenvolvimento 
Educacional (ADE) responsável pela U.E. 
 
4- Após aprovação do projeto pelo ADE, elaborar documento indicando as turmas para atribuição de aulas, 
protocolando o mesmo na SME, para a divisão de Recursos Humanos. 
 
5- Receber o professor que irá lecionar nas turmas, orientando- de acordo com o projeto apresentado. 
 
Na SME- Supervisão 
 
1- O ADE responsável pelo U.E. fará a análise  do projeto de Recuperação Paralela, retornando-o para a U.E.  
aprovando, apontando correções, ou reprovando. 
 
Na SME- Divisão de RH 
 
1- Inserir as turmas de RP no processo de atribuição de aulas. 
2- Providenciar a documentação necessária para que o professor possa assumir as turmas e iniciar seu trabalho 
na U.E. 
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