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1. Calendário Escolar 

Instrumento que organiza as atividades letivas, pedagógicas e administrativas da unidade escolar com vista a 

implementar a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Projeto Político Pedagógico nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Lei Federal 9394/96 e o Regimento Comum das Escolas da Rede 

Municipal de Ensino. 

1.1. Fluxograma 

 

 

 

 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Divisão de Supervisão 

Código: SMESUP Revisão: 01 Emissão: 26/09/2018 Folha: 2/3 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

1.2 Procedimentos 

 

Na Secretaria Municipal de Educação  

1. Composição de comissão para estudo e elaboração de minuta da Resolução do Calendário Escolar. Constituem-se 

membros da referida comissão: ADEs, diretores de escola dos segmentos Centro Infantil, EMEI, EMEIEF e CEIEF e 

representantes das entidades do magistério. 

2. Publicação da Resolução, pelo Poder Público. 

Na Unidade Escolar 

1. O Diretor de Escola deverá realizar a convocação dos membros do Conselho de Escola e toda a equipe escolar para 

leitura da Resolução que dispõe sobre o calendário escolar, publicada anualmente pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

2. Analisar minuciosamente a proposta de calendário contida na Resolução, respeitando datas e atividades pré-

determinadas e complementá-la, de acordo com as especificidades da Unidade Escolar; 

3. Considerar como dias letivos aqueles em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras atividades 

didático-pedagógicas, programadas pela escola, desde que realizadas, considerando a carga horária dos alunos e o 

controle de frequência, assegurando a efetiva aprendizagem dos conteúdos curriculares, sob a orientação dos 

professores. 

4. Caso houver Portaria que dispõe sobre os pontos facultativos, publicada pela Prefeitura Municipal de Limeira, 

apresenta-la ao Conselho de Escola nesta oportunidade. 

5. Elaboração de ata do Conselho de Escola para registro de todas as decisões tomadas. 

A ata deve conter os seguintes registros: 

a. Número da ata, 1ª ou 2ª convocação, manuscrita ou digitada (caso digitada, rubrica deve abranger folha 

colada e a folha do livro ata);  

b. Número da Resolução que normatiza o Calendário Escolar vigente em apreciação;  

c. Todas as deliberações e aprovações relativas às especificidades acima detalhadas (itens de a – j); 

d. Assinatura de todos os presentes. 

Especificidades: 

a. Definir se os pontos facultativos serão acatados e apresentar a proposta de reposição dos mesmos. 

b. APM - Assembleia Geral Ordinária: duas vezes ao ano, sendo a primeira até o final do mês de abril e a segunda 

em dezembro; 

               Reuniões Ordinárias: uma a cada trimestre. 

c. Conselho de Escola – Assembleia Geral: obrigatória até 31 de março; 
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                                    Reunião Ordinária: uma a cada trimestre. 

d. Reuniões de Pais: recomenda-se uma reunião no início do ano letivo e após a realização de cada Conselho de 

Educação Infantil/Ciclo/Termo; 

e. Definição de horário de trabalho do diretor e vice-diretor (se houver), de forma que durante o expediente da 

unidade escolar, inclusive nos horários dos HTPCs, haja a presença dos gestores. 

 f. Definição do horário de trabalho do professor coordenador, de forma a acompanhar todos os horários de HTPCs 

definidos; 

g. Definição de datas e horários de HTPCs; 

h. Definição do horário de trabalho do assistente sócia (quando houver)l; 

i. Definição das datas das comemorações cívicas/ atividades culturais; 

j. Definição da data para realização da solenidade de encerramento da Educação Infantil se houver. 

6. Encaminhar expediente à Secretaria Municipal de Educação, aos cuidados do ADE responsável pela Unidade 

Escolar. O expediente deve conter: 03 vias impressas, frente e verso, do calendário finalizado, cópia da ata do 

Conselho de Escola que aprovou o calendário, acompanhados por CI (Comunicado Interno) solicitando a homologação 

do mesmo pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação. 

7. O ADE responsável pela U.E. realiza a conferência minuciosa, podendo aprovar e submeter à homologação pelo(a) 

Secretário(a) ou solicitar correções e/ou sugerir aprimoramentos.  

 Importante:  

Enviar C.I. à Supervisão SME acompanhada de ata do Conselho de Escola, a cada proposta de alteração do calendário 

escolar, decorrente de: 

 Suspensão de aulas por motivos não previstos pela escola; 

 Outras alterações de informações contidas no calendário: datas das reuniões ordinárias de APM e Conselho de 

Escola, horários dos gestores e/ou professor coordenador, horário do assistente social, solenidade de encerramento, 

adesão a pontos facultativos não previstos anteriormente, datas e horários de HTPCs, e outros. 

Referências 

Lei Federal 9394/96, especialmente artigos 12, 13, 14, 24 e 34; 

Resolução Municipal vigente, que dispõe sobre o calendário escolar. 


