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DECRETO N.'085, DE 13 DE JANEIRO DE2OI7.

Cândido Godói, RS, aos l3 de Ja

VALDI LUIS G SCI.IM IDT
Prefeito M

"Doê orgãos, doe sângue: Salvc Vidas."

Fixa normas para o Calendírrio Escolar da rede
pública municipal de ensino pârâ o àno letivo de
2017 .

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições, e considerando a necessidade de assegurar
o cumprimento dos principios constitucionais de garantia do direito à educação e de padrào de
qualidade; considerando o disposto na Lei Federal n.'9.394, de 20 de dezembro de 1996, quc
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; considerando o dever do Poder Público de
assegurar, com absoluta prioridade, o direito à educação, à criança e ao adolescente, confonne
dispõe o ârt. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal n." 8.069,
de 13 de julho de 1990; e considerando a necessidade de estabelecer regime de colaboração
entre a rede municipal e estadual de ensino, especialmente no que conceme ao transpofte
escolar;

DECRETA:
Art. 1." O ano letivo de 2017 dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal

será desenvolvido de acordo com o seguinte calendário:
I - l6 e 17 de Íàvcreiro de 2017: reuniões de planejamento e lbrmação para professores

e funcionários;
II - 20 de fevereiro a l9 de julho de 201 7: prirneiro semestre letivo;
III - 20 e 2l dejulho de 2017: Jornada Pedagógica com a participação dos membros do

magistério e demais servidores em exercício nos estabelecimentos de ensino;
ÍY - 22 a 30 de julho de 2017 recesso escolar para docentes, conforme tegislação

vigente;
V - 31 dejulho a l5 de dezembro de 2017: segundo semestre letivo.
VI - l6 a 30 de dezembro de 201 7: atividades nas unidades escolares coordenadas pelos

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

assegurar a integralização do ano letivo, nos temos da lei.
Art.2." Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal deverão cr.rmprir no

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

oitocentas horâs.
Aft. 3." Os calendários dos estabelecimentos de ensino da rede pública mr.rnicipal

deverão ser apresentados a respectiva comunidade escolar e enviados à Secretaria Municipal de

Educação, até o dia 28 de abril de 2017.
Art. 4.o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaçào.


