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PORTARIA Nº 002/2018/SME/PEDRA PRETA/MT. 

 

 

Dispõe sobre o calendário escolar das unidades 

escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino 

para o ano letivo de 2019 e dá outras providências. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei Orgânica do Município, atualizada através da Emenda nº 020/2017, de 20 de 

março de 2017, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, 

inciso I, da LEI de DIRETRIZES e BASES-LDB n° 9.394/96, 

 

CONSIDERANDO o Artigo 10 da Resolução Normativa nº 002/2015-CEE/MT; 

 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de normatizar o início e término do ano letivo 

nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Pedra Preta/MT.  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º. Determinar que o Calendário Escolar para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental deverá ter, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, respeitar a carga horária 

estabelecida nas matrizes curriculares, atendendo a carga horária mínima de 800 horas. 

 

Artigo 2º. Serão considerados dias letivos as atividades escolares extraclasses, (dia dos 

pais, mães, crianças, festa Junina, culminância de projetos) desde que contemplados na proposta 

pedagógica do Projeto Político Pedagógico-PPP e calendário escolar do ano de 2019, com 

participação dos alunos de no mínimo de 70%, com efetivo planejamento e trabalho pedagógico 

dos docentes na unidade de ensino. Sendo encaminhados para Secretaria de Educação os projetos 

das atividades até 05/04/2019; 

 

    § 1º - Não serão considerados dias letivos: 

 

I– Festivais (promocionais), exceto via projeto (com validação da Secretária de 

Educação), com participação dos alunos de no mínimo de 70%; 

II– Reuniões em geral; 

III- Assembleias; 

IV- Feriados; 
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V– Ponto Facultativo; 

VI– Funeral; 

VII– Paralisações em geral. 

 

          Artigo 3° - A Unidade de Ensino que desenvolver ATIVIDADES EXTRAS CLASSE 

com a participação de no mínimo 70% dos alunos poderá compensar o dia no decorrer da mesma 

semana e/ou mês trabalhado, informando a Secretaria Municipal de Educação-SME 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência, caso contrário o gestor será notificado por infringir regras. 

 

Artigo 4º - A Unidade de Ensino que aderir às paralisações (Nacional ou Municipal) 

deverá informar a Secretaria Municipal de Educação-SME 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência e a reposição com prazo de até 30 (trinta) dias, caso contrário o gestor será 

notificado por infringir regras. 

 

Paragrafo único - A unidade de ensino que planejar no decorrer do ano letivo dispensar 

os alunos em horário de aulas, sendo dia letivo, deverá protocolar os informes via ofício a ser 

deferido, (não sendo permitido o uso do aplicativo de celular WatsApp) pela Secretária 

Municipal de Educação com 24 horas de antecedência (com data já prevista para a reposição). 

 

Artigo 5º. Os Gestores Escolares, juntamente com o conselho Deliberativo Escolar-

CDCE da Unidade de Ensino e salas anexas, na adequação do calendário escolar do ano letivo de 

2019 com o cronograma das datas comemorativas, deverão observar as datas estabelecidas nesta 

Portaria e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Educação, para análise, validação e 

acompanhamento até o dia 05 de abril de 2019. 

 

Artigo 6º. Estabelecer o início do ano letivo em 25.02.2019 e o término em 21.12.2019 

nas Unidades Escolares. 

 

Artigo 7º. O calendário, após aprovado pela Secretaria Municipal de Educação-SME e 

pelas Unidades de Ensino da Rede Municipal, se houver necessidades de alterações deverá ser 

observado o rito constante no Artigo 2º. 

 

Artigo 8. Determinar que as férias dos Profissionais da Educação Básica sejam nos 

seguintes períodos:  

 

            I – as férias coletivas dos professores e demais profissionais da educação para o exercício 

2018/2019, serão usufruídas no período de 24/12/2018 a 22/01/2019, exceto aos profissionais do 

apoio educacional que estão desenvolvendo a função de Agente de Vigilância, de porteiro no 

período diurno e o secretário escolar da unidade de ensino.  
           II – após o término do 1° Semestre letivo, de 17 a 31 de Julho de 2019, período de 

recesso escolares destinados aos alunos, professores e coordenadores pedagógicos.  
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Paragrafo único: As férias dos demais servidores lotados nas unidades escolares e não 

contempladas neste artigo serão tratadas em Portaria Especifica.  

 

Artigo 9º. Determinar que após o término das férias, referente ao período 2018/2019 de 

24 de dezembro de 2018 a 22 de janeiro de 2019, os Profissionais da Educação Básica, efetivos, 

deverão retornar as suas atribuições funcionais, na sua unidade de lotação para reposição as 

horas/aulas para finalizar o ano letivo de 2018 com início 23.1.2019  e término em 18.2.2019. 

 

Artigo 10º. Os professores deverão inserir até o prazo máximo de 18.02.2019, os dados 

da vida acadêmica dos alunos no diário de classe e relatório individual dos mesmos, 

possibilitando o Sistema Educacional ÔMEGA, fazer o fechamento do ano letivo de 2018. 

 

  Artigo 11. Determinar que após o término reposição das horas/aulas e jornada de 

trabalho para finalizar o ano letivo de 2018, os profissionais permaneçam as suas atribuições 

funcionais na unidade escolar, para participar do processo de atribuição de classes e/ou aulas, 

planejamento das atividades escolares referentes ao ano letivo/2019, auxiliar a Comissão de 

trabalho, no processo de composição do quadro de pessoal e demais atividades pertinentes. 

 

Artigo 12.  De acordo com o Calendário em Anexo a esta portaria segue o cronograma das 

ações abaixo: 

 

a) 19. 02.2019 e 20.02.2019 - atribuição de classe e/ou aulas e regime/jornada de trabalho; 

b) 20.02.2019 – atribuição de classe e/ou aulas e regime de trabalho dos celetistas (período 

vespertino); 

c) 21.02.2019 e 22.02.2019 - reunião pedagógica no período matutino, planejamento de 

ensino e organização das salas de aula; 

d) 25.02.2019 – início do ano letivo/2019; 

e) 17.07.2019 a 31.07.2019 – recesso escolar; 

f) 21.12.2019 – término do ano letivo; 

 

Parágrafo Único. Os profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino deverão 

comparecer no dia 19 de fevereiro de 2019 no local definido e hora marcada informada através 

do cronograma da Secretaria Municipal de Educação, que será encaminhado anteriormente para 

as unidades escolares para atribuição de classes e ou/aulas e regime/jornada de trabalho. 

  

Artigo 13. Compete a Secretaria Municipal de Educação acompanhar e fazer cumprir o 

disposto nesta Portaria. 

 

Artigo 14. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação. 
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Artigo 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

PEDRA PRETA-MT, 14 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Maria da Cruz Martins de Arruda 

Secretária Municipal de Educação 


