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st1MuLA - CRIA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO RENDDIENTO
: I . f ~

.ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS EA'ISTENTES E A

• ~EREM CRIZDAS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTEj E RE-

VOGA A LEI NQ 018/91 DE 12 DE JUNHO DE 1.991 E DÁ OU-

, TRAS PROVIDftIWIAS. i ,

• I I' !
A câmara Municipal de Diamante D'oeste, Estado

aprovou e eu"Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:,

TíTULO I
CAPtmo I

DA AVALIAQÃO. DO APROVEITAMENTO DOS CONTEúDos. J ,
, i,

.' _ , i " I !..Art. 1Q - A avaliaçao e um processo cont~uo que tem por final~dade
estudar e interpretar os conhec:i.llientos,

. I
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,e mudanças de comportamento do aluno e do proprio trabalho do
professor com afinal1dade de acompanhar e aperfeiçoar o pro-
cesso de aprendizagem dos mesmo',bem como diagnosticar os
seus resultados e atribuir-lhes valor.
Art, 2Q - A avaliação dará condiçoeo para qU'1 seja possível'
ao professor tomar decisoãs quanto ao aperfeiçoamento das s1
tuaçoes de aprendizagem e de seu próprio trabalho.
m....lE. - A avaliação deve proporcionar d'ldos que pemi tam ao
estabelecimento de ensino promover a reformtillnçãodo currlcu-

~ "lo com a adequaçao dos conteudos e metodos de ensino.. . - ,Art. 4-Q - A aV"à.liaçaopossibilitara novas alternativas para o
plane jamento do estabelecimento e do sistema do ensino comb

um. todo,
Art, 5Q - A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir

••sobre o desempenho do aluno em diferentes experiencias de
aprendizagem.,
Art. 611 - Os critérios para a avaJiação,segundo orientaçoes '

,da mantenedora devera constar no Regulamento Interno da Secr~
taria Municipal de Ectucação,utilizando técnicas e instrumen

.tos diversificados de acordo com as atividades e àreas de es••

lizado.s relatórios, pesquisas I s!nteses, esquemas, observaçoes
testes,esperiências,provas objetivas e subjetivas bem como
outras atividades.

tudo.
~ lQ - Como,ins~rumento e técnicas de avaliação se~ão

!

Iuti~
,

,
~J;2~ - O aqui disposto aplica-se li todos os componeintes CU!

riculares,indepeddentes do respectivo
Art, ZQ - ~ vedada a avaliação em
doS-a uma só oportunidli~e d~ afer

. ,tratamento metodologico,
s alunos são submeti-

I I
~ i
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•a

educa-

Art. 811 - A ava1:lação utilizará procedimentos que assegurem a.... ,comparaçao com os purametros indicados pelos conteudos neces-
, , ..sarios de ensino,evitundo-se a comparaçao ,dos alunos entre si.

Art. 911 - A realidade individual do aluno e o domínio dos con
, , ..teudos necessarios determinurao os procedimentos a serem ado-

tados.
Art. 10 -.Na avaliação do aprovei tarnento escolar,deverão pre-
ponderar os aspectos qualitativos da aprendizagem.
Art. 11 - Dar-se-a maior importância à atividade crítica,
capacidade de síntese e a eleboração pessoal sobre a memori-..• zaçao.
Art. 12 •.Para quo a avaliação cumpra sua finalidade
tiva será contínua,permanente c comulatlva.
Arte 13 - A avaliação deverá obedecer a ordenação e a sequên-
cia do ensino e da aprendizagem,bem como a orientação do
currículo.
Art. 14 - Na avaliação serãç considerados os resultados obti,
dos durante o período letivo,num processo contínuo cujo re-

•
sultado final venha a incorpora~-se,exp~essando a totalidade
do aproveitamento escolar, tomado na sua melhor forma.,

• Art. J.~- No ensino de 12 grau regular de la a 43 série das
escolas Rurail Municipais com classes multisseriadasos com-
ponentes curriculares do ~rtigo 7Q da Lei 5692/71 ,ressalvada ,
a obrigatoriedade de frequência,nâ:o serâ!o objetos de ,reprova'i'i:io

. ., I
ção,não tendo portanto registro de nota~ na documentação es-
colar.
Art. 16 - O Ensino Religioso,de afer

., ,cuIa facultatlva,sera disciplina

,igatoria e
normais

matr!~
I

do

I

-
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Estu.belecimento de Ensino e dado dI" forma interconfessional

nüo (la contituindo de objeto de r(~provaçiio,portante

terá registro de notas na documentaçno escolar.
~ ,

Art.1Z ~ O resultado da aval1açao S(lra traduzido na

N

nu. o

forma

e

de notas que variam de O (zero)a 100 (cem),de acordo com (O

parágrafo 12 do artigo 14 da Lei ~Q 5692/71.
Art. 18 - A avaliação assim elaborada deverá ser assegurada

a regularidade e a autent,icidade da vida escolar do aluno.

CAPtTULO TI
DA RECUPEIlACÃQ D1~ ESTUDQ2

Art, 19 ~ o aluno de aproveitamento escolar insuficiente po-

derá obter aprovação mediante recuperaç,io de estudos,propor-

cionado obrigatoriamente pelo estabelecimento.

Art, 2Q- A recuperação será entendida como um dos aspectos

da aprendizagem no seu desenvolvimento cont!nuo,no qual o

aluno com aproveitamento insuficiente,dispoe de condiçoes I

"

, ,
proprias que lhe possibilitem a,aRrendizagem dos conteudos'

báSicos.
I

Art,' 21_- A recuperação de estudos constituir-se-a num con-

ejunto integrado no processo de ensino,além de se adequar as

dificuldades do aluno.
I ,

Art. 22 - O estabelecimento de ensino proporcionara recu-

peração de estuqos durante e no final' do1ano letivo,

Art. 23 - Entende-se por período letivo o mínimo de 180 dias

no regime anual. I •, ,I
Art~ 24 - A recuperação de, estudos realizada no fina~ do,

, '-ano ,sera considerada para efeito de documentaçao escolar,
I '

Art, 25 - A avaliação do Ciclo Búsi1/{Co'. erá os critérios

fixados pelo Cons'alho Estadual da 1;'.(1 a o ,e 'Orientação do

DEPG, I

,~. "t
,- ,,;.••- ~;!.- I ~'",.'I'"."
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N " {Art. 26 _ A recuperaçao apos o encerramento do per odo letivo. 'destina-se a corrigir as deficiencias que ainda perslste,upos
os estudos de recuperação paralela durante as atividades regy
lares no per:íodo letivo.
i dNICO- A época de recuperaçüo de estudos após o período le-
tivo será prevista no calendário escolar do estabelecimento.
Art....zz.- A recuper-ação de estudos,após o perÍodo letivo,des-
tina-se a alunoslcom frequência inferior a 7?~~,masigualou
superior a 50% com aproveitamento igualou inferi'or a 80% da

.escala de notas adotadas pelo estHbclecimento,de frequência I

igualou superior a 75% mas com aproveitamento inferior a 60
na escala de notas adotadas pelo estabelecimento.
Art. 28 - Os resultados da recuperação dàver<lo incorporar- se
aos das avaliaçoes efetuadas durante o períodO letivo consti-
tuindo-se em mais um componente,na totalidade do aproveitamen

to escolar.
Art. 29 _ No final do período letivo regular será calculada a

I I

média anual dos alunos;somamdo-selos resultados bimestrais, e
. dividi~do-se o total por 1+ (qu;tro), fórmula:
• . 10 B + 2Q B + 30 12 + 40 B

4
" _ i

Art. 30 _ Estara sujeito a recuperaçao filllal,oaluno que obt1
ver média anual inferior a 60 (sessenta) e superior a 33
(trinta e tres) comfrequência igual ou superior a 75%.

" ,

".",' -. I I, •••••\ I •• IArt. 31 .;. A recuperaçao finel visa proporcionar ao aluno, a
última oportunidade para aprovação.

, "
I" ,Art. 3a - O aluno que obtiver m2dia 1 igualou inferior a

33 (trinta e tres), será automátic' me eJ..reprovado sem ter di-
reito a recuperação final.
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,

33 í - ,ArtJ - Para o per odo de recupera<;ao finul sera elaborado um
projeto,pelo professor,orienl:adO pelo Supervisor ~scolar, no- ,-qul:l1constarao os conl:eudo:lnua a~Jsiffl1J.adospelo aluno para

• ,contl,nuar un 30r1es seguintes.
Art,34 - A mé(iia final após ti recuperação final, será obtida pe-

, ,la media ponderada,obedecendo a seguinte formula:
MF = MA X 6 + NOTA DA RF X 4

10
Art. 35 - A convocação dos alunos pa~l os períodos de recupe~~
-, ,çao sera feita atraves de boletins ou editais.

'tt ~~. Os alunos poderno requerer a revisão dos resultados'
finais, no prazo de 48 horas a partir da comunicação dos mesmos.

de
,devera

Art. 37 - ~~ caso de transferência de alunos em processo,

recuperação final,uma proposta correspondente de estudos
acompllriharoficialmente sua documentação escolar.

4 lQ. A recuperação a que se refere este artigo aplica- se
esclusivamente aos casos de mudança de município por parte do

•
•aluno q~e.soliclta a transferencia.'- ,

9 2Q. A proposta de recuperação de estudos constantes deste
, I , ! I

artigo'deverá indicar o conteúdo ~e disciplinas,àrea de estudo'
ou atividade na qual o aproveitamento dq aluno foi considerado',

I ' insuficiente subsidiando a avaliação a ser realizada no estabJl:'c,:', .
loc1mento de destino.

I

CAPlTULO III

DA PROMOÇÃO ,

,

,estabelecimento,e da a-
~

ma de uma escala de notas adotadns
puraç~Q da assiduidade.

~ :

Art, 38 • A promoção deveráj resultar da ,combinação do resultado
I J ' , <

da avaliação do aproveitamento ioscolar luno,expresso na fOI:
. '
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Art,39 - O rendimento mínimo exigido pela escola é a nota 60

( ) • t 'd '.,.sessenta por materia ou con eu o espeCl.1CO para os alunos

.de 1m a 4a série.
Art, ltQ - li promoção do aluno do Ciclo !J<lfJlcodependerú do

-pa.recer conclusivo do prOf('H,SOr reGente [iobre a aprovaçao ou

retenção do aluno no final de 2 :(dois) anos,

Art. 41 -Na apuração da assiduidade e aproveitamento consi-

inferior a 75% e igualou superior a 50% e que tenha tido apr.Q

veitamento superior a 80% na escala ele notas adotadas pelo

estabelecimentojo aluno com frequência inferior a 75% mas igual

ou superior a 50% e que demonstre melhorias do aproveitament~l

A

frequencia'aproveitamento igualou superior a 60; o aluno de•
dera-se aprovado:

75% na respectiva

A

o aluno de frequencia igualou superior

disciplina,àrea de estudo ou atividade

a

com

. - .apos recuperaçao de estudos, nunca inferior a 60 que e a nota

determinada pelo estabelecimento ou a Secretaria Municipal

•
-de Educaçao,

Art. lt2 - De lU a 411 série do Ensino de lU grau,a assiduidade'
. i

de que se trata este artigo refere-se ao conjunto de 'atividade
I

curriculares,rJevendo aplicar-se a recuperação de estudos a

este conjunto,nos casos de ~requência inferior a 75%,mas igual

ou superior a 50%.
, I .

Art, 43 - A avaliação final devera consiôera~,para efeito de

promoção qu retenção,todos os resultados obtidos quando da-recuperaçao de e'studos,

Art. '44 - Encerrando o processo final
I

de, avaliação o, estabeIjt

cimento

paI de
ou Setor de Docum:ntação E:c~~~~ecreta~ia

Educação registrara no histor~;:.olar do ' ...

Munici-
,

aluno

•
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, .

aua cont1ição lle aprovLlrlo ou l'epl'ovall0.

Art. 45 - l~Otll IJui cntr;J.I':,Í, t:~Jft V:Lr:,or n:l.. aate. de Gua ])ublicnção, revo-

go.clo.8 0.8 Ui:::':PODiçõc::: CT;!COHLl':Írj.O.

GADm;j1'1'; DO n1El"i::J: ~20 l,llnnC IP jlJ~ DE DIM,!AH'L':C;D IOESTE
A06 vinte dias do m&s de dezembro de 1991 •

•

~.

. . ~~
Albcr "'. ~.,~nhelro /

P feito mmricipal / .

1,..
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