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SÚMULA - CRIA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCO
LAR.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná,a-
provou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
CAPíTULO I

Art. 19 - A avaliação e um processo contínuo que tem por finalidade
estudar e interpretar os conhecimentos, habilidades, atitudes e mu-
danças de comportamento, com a finalidade de acompanhar e aperfe.!.
çoar o processo de aprendizagem dos alunos bem corno diagnosticar os
seus resultados e atribuir-lhes valor.

Art. 29 - A avaliação dará condições para que sej.a possível ao pro-
fessor tornar decisões quanto ao aperfeiçoamento das situações de
aprendizagem e de seu próprio trabalho.

Art. 39 - A avaliação deve proporcionar dados
belecimento de ensino promover a reformulação
adequação dos conteúdos e métodos de ensino.

Art. 49 - A avaliação possibilitará novas alternativas para o plan~
jarnento do estabelecimento e do sistema do ensino corno um todo.

Art. 59 - A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir so-
bre o desempenho do aluno em diferentes experiências de aprendiza-
gem.

Art. 69- A avalição utilizará técnicas e instrumentos diversifica-
dos de acordo com as atividades e áreas de estudo.

~ 19 - Corno instrumento e técnicas de avaliação serao utilizados
relatórios, pesquisas, sínteses, esquemas, observações, testes, ex-
periências e provas objetivas é subjetivas bem corno outras ativida-
des.

~ 29 - O aqui disposto aplica-se a todos os componentes curricu-
lares, independentes do respectivo tratamento metodológico.
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Art. 79 - É vedada a avaliação em que os alunos sao submetidos a
uma só oportunidade de aferição.

Art. 89 - A avaliação utilizará procedimentos que assegurem a
comparação com os parâmetros indicados pelos conteúdos necessários
de ensino, evitando-se a comparação dos alunos entre si.

~~99 - A realidade individual do aluno e o domínio dos conteú
dos necessários determinarão os procedimentos a serem adotados.

Art. ;1,1 - Dar-s_á maior importância à atividade crítica, a ca-
pacidade de síntese e a elaboração pessoal sobre a memorização.
, Art. 10 - Na avaliação do aproveitamento escolar, deverão

ponderar os aspectos qualitativos da aprendizagem.
pre-

Art. 12 - Para que a avaliação cumpra sua finalidade
será contínua, permanente e comulativa.

educativa

Art. 13 - A
do ensino e

avaliação deverá obedecer a
da aprendizagem, bem como a

ordenação e a
orientação do

sequência
currículo.

~~~!.!- Na avaliação serão considerados os resultados obtidos
durante o período letivo, num processo contínuo cujo resultadof~
nal venha a incorporar-se, expressando a totalidade do aproveitéi
mento escolar, tomado na sua melhor forma.
~~!.~?_ No ensino de 19 grau regular de 19 a 49 série as disc~
plinas Educação Moral e cívica, Educação Física, Educação Artís-
tica, Programa de Saúde e Ensino Religioso, por estarem inseri-
dos no Núcleo Comum, não serão objetos de reprovação, embora se-
ja computada a obrigatoriedade de frequência durante o ano le-
tivo.
Art. 16 - O resultado da avaliação será traduzido na forma de
notas que variam de O (zero) a 100 (cem), de acordo com o pará-
grafo 19 do art. 14 da Lei n9 5692/71.
Art. 17 - A avaliação assim elaborada deverá ser assegurada a
regularidade e a autenticidade da vida escolar do aluno.

,
. ,

Art. 18 - O~--

CAPíTULO II

RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS

a'unode aprOV~it~"oo,ar insuficiente poderá
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obter aprovaçao mediante recuperaçao de estudos, nroporcionado
obrigatoriamente pelo estabelecimento.
Art. 19 - A recuperação será entendida como um dos as~ectos da
aprendizagem no seu desenvolvimento contínuo, no qual o aluno
com aproveitamento insuficiente, dispõe de condições próprias
que lhe possibilitem aprendizagem dos conteúdos básicos.
Art. 20 - A recuperação de estudos constituir-se~á num conjun-
to integrado ao processo de ensino, além de se adequar as di-
ficuldades do aluno.
Ar~~ - O estabelecimento de ensino proporcionará recupera-
ção de estudos durante e no final do ano letivo.
Art. 22 - Entende-se Dor período letivo o mínimo de 180 dias
no regime anual.
Art. 23 - A recuperação de estudos realizada no final do ano
sera considerada nara efeito de documentacão escolar.

Art. 24 - A avaliação do ~iclo Básico atenderá os critérios fi
xados pelo Conselho Estadual da Educação e Orientação do DEPG.
Art. 25 - A recuperação, após o encerramento do período letivo
destina-se a corrigir as deficiências que ainda nersiste, após
os estudos de recuperação paralela durante as atividades regu-
lares no período letivo.
9 Úntco - A época de recuperação de estudos apos o período le-
tivo sera prevista no calendário escolar do estabelecimento.

Art. 26 - A recuperacão de estudos, após o períOdo letivo, de~
tina-se a alunos: com frequência inferior a 75%, mas igualou
superior a 50% com aproveitamento igualou inferior a 80% da
escala de notas adotadas pelo estabelecimento, de frequência
igualou superior a 75% mas com aproveitamento inferior a 60
na escaÍa de notas adotadas pelo Estabelecimento.
Art. 27 Os resultados da recuperação deverão incorporar - se
aos das avaliações efetuadas durante o período letivo, consti-
tuindo-se em mais. um componente, na totalidade do aproveitamen
to escolar.
Art. 28 - No final do período letivo regular será calculada a
média anual dos alunos, somando-se os resultrtfimestrais, e
dividindo-se o total por 04 (quatro), fórmul~ pI ,

19 b + 29 b + 39 b + 49 b

•...-:
4
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Ar~_._~~ - Estará sujeito à recu~eraçao final, o aluno que obtiver
média anual inferior a 60 (sessenta) e superior a 33 (trinta e
três) com frequência igual ou su~erior a 75%.

,

Art. 30 - A recuperação final visa Droporcional ao aluno, a últi~
ma oportunidade para aprovação.
Art. 31 - O aluno que obtiver média anual igualou inferior a 33
(trinta e três), será automaticamente reprovado sem ter direito a
recuperação final.
Art. 32 - Para o período de recuperaçao final sera elaborado um
projeto, pelo professor, orientado pelo Supervisor Escolar, no
qual constarão os conteúdos não assimilados pelo aluno nara con-
tinuar as séries seguintes.
Art. 33 - A média final, a-ós a recu~eraçao final, sera obtida pe
la média ponderada, obedecendo a seguinte fórmula:

MF = ~~ x 6 + nota da RF x 4
10

Art.-l! - A convocaçao dos alunos ~ara os períodos de recuperaçao
sera feita através de boletins ou editais.
Art. 35 - Os alunos poderão requerer a revisão dos resultados fi-
nais no prazo de 48 horas a partir da comunicação dos mesmos.
Art. 36 - Em caso de transferência de alunos em Drocesso de recu-
peração final, uma proposta correspondente de estudos deverá a-
companhar oficialmente sua documentacão escolar.

o 19- A recuperação a que se refere este artigo aplica-se es-
clusivamente aos casos de mudança de município por parte do aluno
que solicita a transferência.

~ 29- A proDosta de recuperaçao de estudos constantes deste
artigo deverá .indicar o conteúdo de disci~lina, área de estudo ou
atividade na qual o aproveitamento do aluno foi considerada insu-
ficiente, subsidiando a avaliação a ser realizada no estabelecimm
to de destino.

CAPíTULO 111

DA PRm!OCÃO

!,.....,•I~
I

Art. 37 - A promoção deverá resultar da combinação do resultado da
avaliação do aproveitamento eSCOlar1!f10 uno, expresso na forma
de uma escala de notas adotadas pelo e belecimento, e da apura-

i'ção da assiduidade. . .
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Art. 38 - O rendimento mínimo exigido Dela escola e a nota 60(se~
senta) por matéria ou conteúdo específico para os alunos de 19
a 49 série.
Art. 39 - A promoçao do aluno do Ciclo Básico dependerá do pare-
cer conclusivo do professor regente sobre a aprovaçao ou retenção
do aluno no final de 2 anos.
Art. 40 -A apuração da assiduidade e aproveitamento considera-se
aprovado: o aluno de frequência igualou superior a 75% na res-
pectiva disciplina, área de estudo ou atividade com aproveitamen-
to igualou superior a 60; o aluno de frequênéia,inferior a 75%
e igualou superior a 50% e que tenha tido aproveitamento supe-
rior a 80% na escala de notas adotadas pelo estabelecimento: o
aluno com frequência inferior a 75% mas igualou superior a 50%'
e que demonstre melhoria do aproveitamento após recuperação de
estudos, nunca inferior a 60 que é a nota determinada pelo estabe
lecimento ou Secretaria Municipal de Educação.
Art~-il - De 19 à 49 série do Ensino de 19 grau, a assiduidade de
que se trata este artigo refere-se ao conjunto de atividades cur-
riculares, devendo aplicar-se a recuperação de estudos a este con
junto, nos cãsõs''de''frequência inferior a 75%, mas igualou su-
perior a 50%.
Art. 42 - A avaliação final deverá considerar, para efeito de pro
moção ou de retenção, todos os resultados obtidos quando'da re-
cuperaçao de estudos.
Art.-il - Encerrando o processo final de avaliação o estabeleéi-
mento ou Setor de Documentação da Secretaria Municipal de Educa-
ção registrará no histórico escolar do aluno, sua condição de a-
provado ou reprovado.
Art. 44 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,re-
vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
aos dez dias de 1991.
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