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RESOLUÇÃO CME Nº. 59 DE 29 DE SETEBRO DE 2016. 

 

 

 

Dispõe sobre Estudos de Recuperação 

no Ensino Fundamental das Unidades 

Escolares jurisdicionadas ao Sistema 

Municipal de Ensino, e dá outras 

providências. 

 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTALINA-GOIÁS, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.631, de 02 de 

setembro de 2002 e tendo em vista o que determina a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em sessão 

plenária realizada em  29/09/2016. 

 

 

 

  R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º - Recuperação é um recurso pedagógico utilizado no processo 

educativo para os casos de baixo rendimento escolar, proporcionando ao aluno 

novas oportunidades de aprendizagem. 

 

 

Art. 2º - As Unidades Escolares deverão oferecer estudos de 

recuperação paralelos ao período letivo ou época especial, atendidas as 

normas regimentais. 

 

I – A recuperação contínua visa superar, de imediato, após cada conteúdo 

ministrado, as dificuldades detectadas no processo de aprendizagem. 

 

II – A recuperação paralela deverá ocorrer ao longo do período letivo, 

propiciando ao aluno condições para o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem dos conhecimentos e habilidades que ainda não foram 

apreendidos. É indispensável que os envolvidos sejam alvos de reavaliação, 
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também paralela. Em se tratando de alunos com baixo rendimento, só a 

reavaliação permitirá saber se terá acontecido a recuperação pretendida. E, 

constatada essa recuperação, dela haverá de decorrer a revisão dos resultados 

anteriormente notados nos registros, como estímulo ao compromisso com  

processo. Estudo e avaliação devem caminhar juntos, a avaliação é o 

instrumento indispensável, para permitir que se constate em que medida os 

objetivos colimados foram atingidos. 

 

III - A Recuperação Paralela não impede a oportunidade, ao final do ano 

podendo, portanto ser computada no mínimo das 800 horas anuais que a lei 

determina, por não se tratar de atividade a que todos os alunos estão 

obrigados. 

 

IV – A Recuperação em época especial, de caráter facultativo à Unidade 

Escolar, após o cumprimento dos 200(duzentos) dias letivos, tem por objetivo 

oferecer ao aluno condições favorável para alcançar o mínimo exigido para sua 

promoção, em até 03(três) disciplinas. 

 

 

Art. 3º - A Unidade Escolar deverá viabilizar estratégias diferenciadas 

para os estudos de recuperação, com acompanhamento o mais individualizado 

possível. 

 

 

Art. 4º - Os estudos de recuperação contínua, paralela e em época 

especial deverão constar do Projeto Político Pedagógico e do Calendário 

Escolar da Unidade de Ensino. 

 

 

Art. 5º - A avaliação de Recuperação Paralela nas Escolas Municipais 

subordinadas ao Conselho Municipal de Educação de Cristalina Goiás será 

realizada em uma única avaliação no final de cada bimestre no valor 6,0(seis) 

para os alunos com baixo rendimento escolar de acordo com a média comum 

nacional, sobre os conteúdos ministrados no bimestre de acordo com o 

conteúdo programático estabelecido no plano de curso, excluindo assim os 

4,0(quatro) pontos destinados aos outros instrumentos avaliativos como 

trabalhos, pesquisas, conceitos etc. que por si só já são instrumentos de 

recuperação da aprendizagem.  
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Art. 6º - A presente Resolução entrará em vigor em Janeiro de 2017, 

revogando-se a Resolução CME nº 040 de 27 de abril de 2005. 

 

 

Art. 7º Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo 

Conselho Municipal de Educação. 

 

 

 

 Presidência do Conselho Municipal de Educação aos 29 dias do mês 

de setembro de 2016. 

 

 

 

SANDRA SANTOS ROCHA BAGGIO 

PRESIDENTE CME 

 

CLEUDA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA E SILVA 

SIRLENE GRISOTTO 

IONE RODRIGUES OLIVEIRA 

VALDSON TOLENTINO FILHO 

RÔMULO DIVINO RIBEIRO 

FÁBIO WESLEY DOS SANTOS 

JOSÉ ORLANDO DE PAIVA 

THIAGO BERNARDES DE SOUZA 

 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 


