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DECRETO N" 282t2020, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

FIXA NORMAS PARA O CALENDÁRIO ESCOLAR
DA RE,DE PÚBUCA MUNICIPAL DE ENSINO
PARA O ANO LETIVO DE 2020.

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições, e considerando a necessidade de assegurar o

cumprimento dos princípios constitucionais de garantia do direito à educação e de padrão de

qualidade; considerando o disposto na Lei Federal n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

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,

conforme dispõe o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal

n.o 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 concerne ao

transporte escolar;

DECRETA:

Art. 1.o O ano letivo de 2020 dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal

será desenvolvido de acordo com o seguinte calendário:

| -20 e 2l de fevereiro de 2020: reuniões de planejamento e formação para professores,

monitoras de creche e funcionários das escolas;

II - Início do ano letivo para os discentes: 26 de fevereiro;

III - Recesso escolar: 27 a31 de julho de2020;
IV - A formação Continuada dos professores acontecerá ao longo do ano letivo de 2020

e nas horas previstas paratal, no art. 28 da Lei no 2.136120t0, alterado pela Lei n" 2.37112013,
com a participação dos membros do magistério e demais servidores em exercício nos

estabelecimentos de ensino, poderá ser realizada de acordo com o cronograma construído pelo
Setor Pedagógico;

V - Término do ano letivo: 18 de dezembro de 2020;

VI - Atividades nas unidades escolares coordenadas pelos diretores de escola: 2t a 3l
de dezembro de2020.

Parágrafo Único - Fica attorízadaa previsão de até 04 (quatro) sábados letivos, a fim de

assegnrar aíntegralização do ano letivo, nos termos da lei.
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/'rt.2-o Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal deverão cumprir no
ano de 2020, um mínimo de duzentos dias letivos e uma carga horiíria anual mínima de
oitocentas horas.

Art. 3.o Os calendários dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal
deverão ser apresentados a respectiva comunidade escolar e enviados à Secretaria Municipal de
Educação, até o dia 30 de abril de 2020, através do Sistema Informatizado Educar Web.

Art. 4.o Este Decreto entra em vigor na datada sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/RS, em 11 de fevereiro de 2020.

Registre-se e publique-se

\

Prefeito da Administraçáo.
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