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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
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DECRETO N." I I I, DE 9-DE J1INHO D'E 2OIÍ

Altera Calendário Escolar da rede pública
municipal de ensino pâra o âno letivo de 2017,

O Prefeito Municipal, no uso das atribtrições legais, e considerando a necessidacle de
assegurar o curnprirnento dos princípios cotrstitucionais de garantia do direiro à educaçào e de
padrào de qualidade: considerando o disposto na Lei Federal n.'9.394. de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretdzes e bases da educação nacional; considerando o dever do Poder'
Público de assegurar, com absoluta plioridade, o direito à educação, à criança e ao adolescente,
conforme dispõe o al1. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituido pela Lei Federal
n.' 8.069, de 13 de julho de 1990; considerando a necessidade de estabelecer regime de
colaboração entre a rede municipal e estadual de ensino, especialmente no que concerne ao
transporte escolar; e considerando o Decreto n'110/2017 que declara situação de emergência no
município,
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- DECRETÀ:
Art. 1." O ano letivo de 2017 dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal

será desenvolvido de acordo com o seguinte calendário:
I - 16 e 17 de fevereiro de 2017: reuniões de planejamento e formação para professores

e funcionários;
II - 20 de fevereiro a 28 dejulho de 2017: primeiro semestre letivo;
III - A Jornada Pedagógica com a paÍicipação dos membros do magistério e demais

servidores em eiercício nos estabelecimentos de ensino será organizada conforme cronograma
especifico da Secretaria Municipal Educação.

IV - 6 a 17 de junho de 2017: recesso escolar para docentes, confome legislação
vigente;

V - 3 1 de julho a I 5 de dezembro de 2017: segundo semestre letivo.
VI - l6 a 30 de dezembro de 2017: atividades nas unidades escolares coordenadas pelos

diretores de escola;
Parágrafo único. Fica autolizada a previsão de até 06 (seis) sábados letivos, a fim de

assegurar a integralização do ano letivo, nos termos da lei.
Art.2." Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal deverào cumprir no

ano de 2017, um mínimo de duzentos dias letivos e uma carga horária anual mínima de

oitocentas horas.
Art. 3.o Os cal

deverão ser apresentado
cipal

s a respectiva comunidade escolar e enviados à Se etária pal de

Educação, até o dia 28 de abril de 2017.

Afi. 4.o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicag

número 85i2017 e retloagindo seus efeitos à 6 dejunho de 2017-

7o, o decreto
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"Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas."
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