
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ:37.465.556/0001-63 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________ 
Av. Maria do Carmo Spletozer Lopes nº 21,Centro 
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-1591  
e-mail: smenmverde@hotmail.com                       
www.novamonteverde.mt.gov.br             

                                “Família e Escola: Educando juntos” 
 

 

PORTARIA N° 12/2019/SMECET/MT. 

De 05 de dezembro de 2019. 

 

Dispõe sobre a atribuição das aulas para o Cargo de 

Professor de Espanhol, mediante a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular, pela obrigatoriedade 

do idioma a ser ensinado a partir do Ensino Fundamental 

II de todas as escolas brasileiras será o inglês, a partir do 

ano de 2020, e dá outras providências. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei em conformidade com o 

disposto no artigo 100, da Lei Orgânica do Município de Nova Monte Verde e com base nos 

princípios da Gestão Democrática emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998 e com fulcro na Lei Municipal N.º 627/2013; 

 

Considerando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada pelo 

Ministério da Educação (MEC) no dia 20 de dezembro de 2017, documento normativo que 

define o conjunto de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidade da Educação Básica, sendo seu principal objetivo de ser a balizadora da 

qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem 

e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito; 

 

Considerando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de 

Referência Curricular (DRC) documento normativo cujo objetivo é para que todos os 

estudantes tenham acesso ao mesmo aprendizado, respeitando as especificidades de cada 

Estado, levando em conta o que está garantido na base e que deve ser implantada no ano de 

2020 em todas as escolas públicas e privada de Mato Grosso que atendem as etapas do ensino 

fundamental e educação infantil, por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP) e da 

formação continuada dos profissionais da educação;  

 

Considerando que a atual “língua do conhecimento”, o inglês foi definido pela Base 

Nacional Comum Curricular  como o idioma estrangeiro obrigatório a ser ensinado a partir do 

Ensino Fundamental II de todas as escolas brasileiras, que em qualquer escola do país, a partir 

desta etapa escolar, deve constar na sua grade o ensino do inglês; 

 

Considerando que na Grade Curricular das Escolas da Rede Municipal de Nova 

Monte Verde o idioma estrangeiro obrigatório que consta é o espanhol; 

 

Considerando que no quadro de professores efetivos tem um profissional Graduado 

Licenciado em Letras - Português e Espanhol, ingressado no cargo de Professor de Espanhol 

pelo Concurso Público 001/2015; 
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 Considerando que com a implantação da Base Nacional Comum Curricular no ano 

de 2020 em todas as escolas públicas e privadas de Mato Grosso, o idioma estrangeiro 

obrigatório será o inglês na grade de ensino. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Que a Profissional da Educação Básica efetiva Cleide Cristina Garcia, 

Graduada em Licenciatura em Letras - Português e Espanhol, matrícula 3123, ocupante do 

cargo de Professora de Espanhol, ingressada pelo Concurso Público 001/2015 junto a esta 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, não sofrerá perdas com a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular, pela obrigatoriedade do idioma a ser 

ensinado a partir do Ensino Fundamental II de todas as escolas brasileiras ser a língua inglesa. 

 

Parágrafo único. Mediante a professora não ser licenciada em inglês, será atribuída 

aulas de Língua Portuguesa para completar sua carga horária. 

 

Art. 2º As aulas de inglês da grade de ensino das escolas da Rede Municipal a partir 

de 2020 serão supridas através da contratação de professor na forma de contrato temporário 

por teste seletivo e/ou contrato de caráter emergencial, ou por ingresso de concurso público. 

 

Art. 3º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 Nova Monte Verde/MT, 05 de dezembro de 2019. 

 

 

Elcio Leandro Aparecido 

Secretario Mun. De Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

Decreto nº 044/2019 
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