
Clube da 

Aprendizagem
Professor Readequado



ORIENTAÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES 
DOS PROFESSORES READEQUADOS

A Secretaria Municipal da Educação (SME), através 
da Coordenadoria de Ensino Fundamental/Célula de 
Desenvolvimento Curricular, apresenta as orientações 
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico 
dos professores(as) readequados(as) nas unidades de 

ensino.



1. DA LOTAÇÃO

Conforme Decreto nº 13.959, de 12 de janeiro de 2017, O professor(a) 
readequado(a) é aquele servidor que é acometido por  doença ou 
acidente que o limita parcialmente para o exercício das atribuições do seu 
cargo efetivo.

A Secretaria Municipal da Educação (SME), com o objetivo de melhor 
atender ao servidor, aproveitar ao máximo as potencialidades, saberes e 
competências desses pro�ssionais e considerando suas especi�cidades 
físicas, orienta  que o(a) professor(a) readequado(a) seja lotado(a) em 
uma das atividades descritas abaixo, seguindo prioritariamente a ordem 
a seguir:

I.Apoio à gestão pedagógica dos Centros de Educação Infantil;

II.Apoio pedagógico à Biblioteca;

III.Coordenador do Programa Novo Mais Educação no âmbito escolar; 

IV.Clube de Aprendizagem; 

V. Apoio às Tecnologias Educacionais; 

VI. Apoio à gestão pedagógica nas Unidades Escolares.

2. DAS ATRIBUIÇÕES

2.1. O professor(a) readequado(a) que se lotar na opção Apoio à 
gestão pedagógica dos Centros de Educação Infantil desenvolverá suas 
ações dando suporte ao Coordenador Pedagógico na execução das 
atividades diárias;

2.2. O professor(a) readequado(a)  que se lotar na opção Apoio 
pedagógico à Biblioteca desenvolverá ações como cuidado, preservação 
e conservação do acervo, sugestão de leitura, organização da rotina e 
funcionamento da biblioteca para o atendimento aos estudantes e 
professores. Ressalta-se a importância das Bibliotecas permanecerem 

abertas para atendimento durante o horário de intervalo da escola.  A 
lotação do pro�ssional estará condicionada à existência de Biblioteca 
na Unidade Escolar;

2.3. O professor(a) readequado(a) que se lotar na opção 
Coordenador do Programa Novo Mais Educação no âmbito escolar será 
responsável pela coordenação e articulação das atividades na escola, 
pela prestação de informações sobre o desenvolvimento das atividades 
e pela integração das ações do Programa com as atividades formais da 
escola, tendo sempre como referência o Projeto Político Pedagógico. A 
lotação deste pro�ssional nesta opção está condicionada à existência 
do Programa na Unidade Escolar;

2.4. O professor(a) readequado(a) que se lotar na opção Clube de 
Aprendizagem  deverá realizar as ações pedagógicas planejadas no 
contra-turno do estudante, de forma a não comprometer a carga 
horária deste, dessa forma o professor só poderá ser lotado para 
desenvolver as ações no turno diurno visto que os estudantes da 
Modalidade da Educação de Jovens e Adultos não tem a disponibilidade 
para o contra-turno. O planejamento das ações deverá envolver os 
campos de atuação e as atividades pedagógicas previstas para o Clube, 
conforme quadro a seguir: 
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CAMPO DE ATUAÇÃO

LINGUAGEM E MATEMÁTICA

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Orientação de Estudo

O�cinas de Leitura

O�cinas de Língua Estrangeira

Laboratório de Produção Textual

Experiências Matemáticas

CULTURA E ESPORTE

Educação Patrimonial

O�cina de Brincadeiras e Jogos

O�cina de Práticas Corporais

O�cina de Música

O�cina de Dança

O�cina de Teatro

O�cina de Artes Visuais
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Vale salientar que o(a) professor(a) readequado(a) que estiver 
lotado(a) nessa opção será responsável, ainda, pelo planejamento das 
ações pedagógicas, acompanhamento da frequência e do desempenho 
dos estudantes.

Quanto à organização do horário do Clube de Aprendizagem, 
orientamos que o(a) professor(a) readequado(a) assuma uma turma por 
turno, sendo que cada turma será atendida duas vezes por semana 
durante duas horas (manhã, de 7h:30min as 9h:30 min, e tarde, de 13:30 
as 15:30), sempre no contra-turno do estudante para não comprometer 
as quatro horas de efetivo trabalho pedagógico. Cada turma será 
formada com no mínimo 10 e máximo 20 estudantes de acordo com os 
critérios estabelecidos pela escola, conforme atividade pedagógica 
selecionada. 

2.5. O professor(a) readequado(a) que se lotar na opção Apoio às 
Tecnologias Educacionais desenvolverá suas atribuições executando os 

CAMPO DE ATUAÇÃO

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Cultura e Diversidade Regional

Memória e Histórias da
Comunidade

Educação em Direitos Humanos

Educação para o Trânsito

Educação Financeira

Educação para a Paz

Educação Ambiental

Empreendedorismo Social

Ética e Cidadania

Geogra�a Local

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM Iniciação à pesquisa e 
ao experimento

OUTROS Proposta da Unidade Escolar

projetos de tecnologias educacionais desenvolvidos pela SME (Luz do 
Saber, Lego, Rádio Escola, Escola Digital, UCA, E-Jovem e outros) ou  
projetos planejados pela própria unidade escolar. A lotação desse 
pro�ssional estará condicionada à existência de laboratório de 
tecnologia, bem como ao conhecimento das tecnologias educacionais. 

2.6. O professor(a) readequad(a) que se lotar na opção Apoio à 
gestão pedagógica desenvolverá suas ações dando suporte ao 
Coordenador Pedagógico na execução das atividades diárias da 
Coordenação.

Destacamos a importância do alinhamento entre o professor(a) 
readequado(a) e a gestão acerca de suas habilidades e condições de 
saúde para o exercício da função, para que possam juntos de�nir as 
atividades pelas quais esse pro�ssional poderá se responsabilizar.
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