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PORTARIA Nº 35/SEC/17 

 
 

Dispõe sobre o  processo  de  Recuperação  para  os 
alunos do Ensino Fundamental Regular da Rede de 
Ensino Municipal. 

 
 
Considerando a alínea “e”, inciso V, artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, e a necessidade de: 
 - Viabilizar os projetos de recuperação da aprendizagem previstos nas Diretrizes 

Operacionais para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental; 
- Garantir que os procedimentos de recuperação possam ocorrer de forma 

intrínseca, paralela e intensiva, como apoio ao processo de ensino e aprendizagem; 
- Garantir a aprendizagem bem-sucedida de todos os alunos no regime de 

Progressão Continuada;  
- Assegurar a aprendizagem, tendo como meios básicos o pleno domínio das 

habilidades de leitura e escrita, da resolução de problemas e do cálculo, conforme 
orientação curricular da REM de São José dos Campos. 

 
Instruímos:  
 
Art. 1º As atividades pedagógicas de recuperação da aprendizagem dos alunos do 

Ensino Fundamental Regular devem ocorrer conforme o regimento escolar da UE e as 
Orientações Curriculares da Rede de Ensino Municipal. 

I. de forma intrínseca ao desenvolvimento das aulas regulares, das diversas 
áreas do conhecimento, como parte integrante do processo de ensino e 
aprendizagem;  

II. de forma paralela, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, em horário 
próprio, ao longo do ano letivo, nas áreas de Língua Portuguesa e 
Matemática. 

III. de forma intensiva, sob a forma de projeto, nas áreas de Língua Portuguesa 
e Matemática, em horário contrário das aulas regulares. 

 
Parágrafo único. A atividade pedagógica de apoio à aprendizagem aos alunos do 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental ocorrerá por meio de Grupo de Ajuda Pedagógica, em 
horário regular das aulas, sem dispensa de alunos, mediante a orientação da 
Coordenadoria Pedagógica dos Anos Iniciais. 

 
Art. 2º Aos orientadores de escola, pedagógicos e educacionais caberá estabelecer 

em sua rotina, horário específico para acompanhamento das aulas de recuperação e 
orientação à prática pedagógica. 

 
Art. 3º As atividades de recuperação paralela do Ensino Fundamental Regular 

deverão atender, ao longo de todo ano letivo, às necessidades de aprendizagem dos 
alunos, a partir do final do período diagnóstico. 
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§ 1º O período diagnóstico refere-se aos primeiros quinze dias letivos do ano em 
curso. 

§ 2º O planejamento da recuperação paralela será de responsabilidade dos 
professores da unidade escolar, a partir de um diagnóstico das necessidades de 
aprendizagem dos alunos, cabendo aos orientadores de escola, pedagógicos e 
educacionais o acompanhamento sistemático do ensino e da aprendizagem. 

§ 3º A aula de Recuperação Paralela deverá ter controle e registro em campo 
específico no Diário de Classe, constando:  

a) Frequência dos alunos;  
b)   Necessidades de aprendizagem diagnosticadas e os avanços obtidos pelos 

alunos; 
c) Conteúdos trabalhados. 
§ 4º O registro das aulas de recuperação paralela deverá ser considerado nos 

procedimentos de avaliação adotados pelo professor da classe.  
 
Art. 4º O desenvolvimento das aulas de Recuperação Paralela ocorrerá, no Ensino 

Fundamental, da seguinte forma:  
I. Anos Iniciais:  

a) 1º e 2º anos – A atividade de apoio à aprendizagem ocorrerá por meio de Grupo 
de Ajuda Pedagógica, nos termos do parágrafo único, art.1º, no mínimo duas 
(02) horas-aula semanais por classe, distribuídas em dias diferentes durante a 
semana, a critério da unidade escolar, preferencialmente, no início do período. 

b) a partir do 3º ano - Três (03) horas-aula semanais por classe, distribuídas em três 
dias diferentes durante a semana, devendo preferencialmente ocorrer no início 
ou no final do período das aulas, a critério da unidade escolar, nas áreas de 
Língua Portuguesa e Matemática. 

 
II. Anos Finais: Duas (02) horas-aula semanais por classe, sendo uma aula 
desenvolvida pelo professor de Matemática e a outra pelo professor de Português 
para trabalhar, prioritariamente, as habilidades de leitura, escrita resolução de 
problemas e cálculo, necessárias para o acompanhamento das aulas regulares e 
fundamentais para a apropriação do conhecimento em todas as áreas, devendo 
ocorrer no início ou no final do período de aula, a critério da unidade escolar. 

 
§ 1º Quanto às aulas discriminadas nos incisos I e II, caberá aos orientadores de 

escola, pedagógicos e educacionais: 
a) dar ciência antecipada aos responsáveis pelos alunos, da proposta 
pedagógica, dias e horários das aulas do Grupo de Ajuda Pedagógica em reunião 
de pais; 
b) dar ciência antecipada aos responsáveis pelos alunos com necessidade de 
recuperação paralela, dos dias e horários das aulas. 

§ 2º A aula do Grupo de Ajuda Pedagógica, discriminada no inciso I, alínea A, terá 
início no segundo bimestre. 

§ 3º Quando não houver aluno com necessidade de recuperação paralela, caberá 
à escola assegurar aula normal, promovendo avanços para toda a classe, dando ciência 
antecipada aos responsáveis dos horários das aulas.  
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Art. 5º Os projetos especiais de Recuperação Intensiva, de que trata o art. 1º, são 
anuais e elaborados para atender, exclusivamente, os alunos de 3º, 5º, 7º e 9º anos que, 
apresentam diagnóstico claro de extrema defasagem na aprendizagem.  

§ 1º O diagnóstico de que trata o caput desse artigo deverá explicitar as 
necessidades de aprendizagem de cada aluno, observadas e monitoradas ao longo do 
ano letivo, encaminhado pelo corpo docente durante o Conselho de Classe Final do ano 
anterior e confirmado no período diagnóstico do ano seguinte.  

§ 2º Os alunos atendidos no Projeto de Recuperação Intensiva são aqueles que se 
encontram com extremas dificuldades na apropriação das habilidades de leitura, escrita, 
resolução de problemas e cálculo, como meios básicos para a aprendizagem.  

§ 3º As turmas de Recuperação Intensiva deverão ter, preferencialmente, 12 alunos, 
devendo ser agrupados conforme necessidades de aprendizagem diagnosticadas e 
orientações do caderno formativo, fornecidos pela Coordenadoria Pedagógica. 

§ 4º A frequência às aulas de Recuperação Intensiva será necessária aos alunos 
cujo diagnóstico apontar tal necessidade, cabendo à unidade escolar dar ciência inequívoca 
aos responsáveis pelos alunos da decisão do Conselho de Classe e de todos os 
procedimentos previstos no projeto.  

§ 5º O aluno recebido por transferência durante o ano letivo, que apresentar 
defasagem de aprendizagem claramente diagnosticada, poderá ser encaminhado para os 
projetos de Recuperação Intensiva, independentemente do número de alunos da turma. 

§ 6º O aluno que demonstrar que superou suas dificuldades de aprendizagem 
poderá ser dispensado do projeto, mediante avaliação e registro a partir do segundo 
Conselho de Classe. 

§ 7º As aulas de Recuperação Intensiva ocorrerão em horário diferente das aulas 
regulares, devendo a unidade escolar se organizar internamente para assegurar a 
permanência do aluno na escola, se necessário, entre os horários das aulas regulares e das 
aulas de recuperação.  

§ 8º O Projeto de Recuperação Intensiva será elaborado em seus aspectos gerais, 
pela Coordenadoria Pedagógica e deverá ser adequado anualmente pelas equipes 
gestoras, professores titulares das classes regulares e professores da Recuperação 
Intensiva, cabendo aos orientadores de escola, pedagógicos e educacionais, o 
acompanhamento sistemático do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

§ 9º Caberá à Coordenadoria Pedagógica e Supervisão de Ensino, dar parecer dos 
projetos para a devida aprovação. 

§ 10 A aula de Recuperação Intensiva deverá ter controle e registro em diário de 
classe, constando:  

a) Frequência dos alunos; 
b) Necessidades de aprendizagem diagnosticadas e os avanços obtidos pelos 

alunos; 
c) Intervenções pedagógicas realizadas durante o processo;  
d) Conteúdos trabalhados. 

§ 11 O registro das aulas de Recuperação Intensiva deverá ser considerado nos 
procedimentos de avaliação adotados pelo professor da classe regular e pelos conselhos 
de classe/ano.  

 
Art. 6º A carga horária semanal destinada aos projetos de Recuperação Intensiva 

para os anos iniciais será de: quatro (04) horas-aula, distribuídas em dois dias diferentes 
durante a semana, sendo: 
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a) Duas (02) horas-aula semanais para desenvolver, fundamentalmente, o 
domínio da leitura e escrita.  

b) Duas (02) horas-aula semanais para desenvolver, fundamentalmente, as 
habilidades de resolução de problemas e cálculo. 

 
Parágrafo único. O aluno que apresentar dificuldade de aprendizagem 

diagnosticada em apenas uma das áreas do conhecimento, poderá frequentar duas (2) ou 
quatro (4) horas-aula na área que apresentar dificuldade.  

 
Art. 7º A carga horária semanal destinada aos projetos de Recuperação Intensiva 

para os anos finais será de: quatro (04) horas-aula, distribuídas em dois dias diferentes 
durante a semana, sendo: 

a) Duas (02) horas-aula para desenvolver, fundamentalmente, o domínio da 
leitura e escrita.  
b) Duas (02) horas-aula para desenvolver, fundamentalmente, as habilidades 
de resolução de problemas e cálculo. 

 
Parágrafo único. Nas EFETI’s, as aulas de Recuperação Intensiva poderão ser 

desenvolvidas nas atividades complementares - acompanhamento pedagógico de acordo 
com a Proposta Pedagógica desenvolvida na escola.  

 
Art. 8º As aulas do Projeto de Recuperação Intensiva serão atribuídas conforme 

dispõe a legislação vigente. 
 
Art. 9º Os casos omissos deverão ser encaminhados para estudo da Coordenadoria 

Pedagógica e Supervisão de Ensino para posterior aprovação pela autoridade competente.  
 

Art. 10 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo revogadas 
as disposições anteriores, em especial a Portaria nº 114/SME/16. 

 
 
 

 
 

São José dos Campos, 28 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

CRISTINE DE ANGELIS PINTO 
Secretária de Educação e Cidadania 

 
 
 
 

Publicada no Boletim do Município nº 2385, p.21, em 31/03/17. 


