
PORTARIA Nº 1.255/2016     DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 
2017, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO GABRIEL PALHA.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS,                             Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e conformidade com a Lei Nº 9394/96 e o Regimento 
Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha,

RESOLVE:

Art. 1º - Definir normas para o Calendário Escolar do ano letivo de 2017 para as Escolas de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da rede pública municipal.
Art. 2º - O ano letivo nas Unidades Escolares da rede pública municipal terá o mínimo de 200 (duzentos) dias 
letivos, de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reservados à Recuperação Final.
Parágrafo Único – Considera-se de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas atividades 
regulares de sala de aula ou outras programações didático-pedagógicas planejadas pela escola, desde que contem 
com a presença dos professores e com a frequência controlada dos alunos.
Art. 3º - Ficam estabelecidos os seguintes períodos e datas para a composição do Calendário Escolar 2017:

I.  Férias escolares: 02/01 a 31/01; 10/07 a 16/07; 22/12 a 31/12/2017.
II.  Formação dos profissionais do magistério: 01/02.
III.  Planejamento pedagógico – 02 e 03/02; 17/07; 18/09/2017.
IV.  Início das Atividades Letivas; 06/02/2017.
V.  Conselho de Classe Trimestral: 19/05; 08/09 e 15/12/2017.
VI.  Estadia letiva/alunos Educação no Campo: Às sextas-feiras, quando letivas.
VII.  Recuperação paralela: Março a Dezembro.
VIII.  Recuperação Trimestral: 23 a 26/05; 11 a 15/09 e 04/0812/2017.
IX.  Encerramento das Atividades Letivas.

  Ensino Fundamental – 14/12/2017
  Educação Infantil – 20/12/2017

.  Recuperação Final: 18 a 20/12/2017.
XI.  Conselho de Classe/Avaliação Final do ano letivo: 21/12/2017.

Art. 4º - A formação dos profissionais do magistério ocorrerá na forma presencial, com estudos em serviço, e/ou 
a distância, via ambiente virtual de aprendizagem.
Art. 5º - o Planejamento Pedagógico, previsto no Inciso III do Art. 3º, compreende a análise dos dados e a 
avaliação dos resultados trimestrais para o planejamento da intervenção necessária.
Art. 6º - Os dias de estudo e planejamento coletivo ficam definidos:

I.  Segunda-feira – Educação Infantil.
II.  Terça-feira – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
III.  Quarta-feira – Área das Linguagens e área das Ciências Humanas.
IV.  Quinta-feira – Área das Ciências da Natureza e área da Matemática.

§ 1º - Os professores especializados em Educação Especial deverão participar de atividades coletivas, em 
articulação com o professor da classe comum, e de atividades individuais, de acordo com a carga horária 
disponibilizada para o estudo e planejamento.
§ 2º - O estudo e o planejamento nas escolas multisseriadas deverão ocorrer semanalmente na Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), ou em pólos organizados de acordo com a proximidade das escolas, sendo 
articuladas pelos professores e pela SEMED.
Art. 7º - O Conselho de Classe, previsto no Inciso V do Art. 3º compreende a instância formalmente instituída na 
escola com a participação dos diversos segmentos responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e 
avaliação de ensino-aprendizagem, visando à adequação e proposição das ações pedagógicas e da gestão da 
aprendizagem, conforme o estabelecido no Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Art. 8º - A Recuperação Paralela, a Recuperação Trimestral e a Recuperação Final, obrigatórias devem ser 
garantidas aos alunos de baixo rendimento escolar, com os devidos registros nos diários de classe.



§ 1º - Os dias destinados à Recuperação Final não são computados para efeito do cumprimento do mínimo de dias
letivos e carga horária estabelecidos.
§ 2º - O processo de recuperação é exclusivo da aprendizagem dos conteúdos curriculares e das habilidades e não 
se aplica aos casos de frequência inferior à mínima exigida para promoção.
Art. 9º - Para o atendimento educacional do ano letivo de 2017, o Calendário Escolar deverá ser personalizado e 
ter registrado:

I.  A identificação da Escola, endereço, os correspondentes atos autorizativos e a assinatura/carimbo do 
Diretor Escolar.

II.  O horário de funcionamento de cada turno e o período de recreio.
III.  Os feriados municipais.
IV.  Outros itens importantes

Parágrafo Único – O Calendário Escolar de que trata o caput deste artigo será analisado pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Gabriel da Palha e aprovado pela Superintendência Regional de Educação de 
Nova Venécia.
Art. 10 - O Calendário Escolar fixado pela Secretaria Municipal de Educação não poderá sofrer alteração por 
decisão das Unidades Escolares.
§ 1º - Em caso excepcional, serão admitidas alterações do Calendário Escolar desde que encaminhadas e 
aprovadas previamente pela Secretaria Municipal de Educação no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis.
§ 2º - Quando ocorrer a reposição de dia letivo com programação didático-pedagógica deverá ser apresentado 
além do previsto no § 1º deste Artigo, o projeto detalhado das atividades a serem desenvolvidas.
§ 3º - As Unidades Escolares não poderão usufruir de ponto facultativo decretado pelo Prefeito Municipal.
§ 4º - A reposição de dia letivo não poderá ocorrer no domingo, feriado, semana de carnaval/cinzas, período de 
férias escolares ou no contraturno.
Art. 11 - A estadia letiva prevista no Calendário Escolar ocorrerá em todas as sextas-feiras, quando letivas, e 
deverá ser organizada em um único instrumento pedagógico-caderno de acompanhamento específico.
Art. 12 - O dia 19/08/2017, será comemorado o “Dia da Família na Escola”, e tem por objetivo contribuir com 
ações educativas pelo bom relacionamento entre pais e filhos;  fortalecer e aprofundar a relação Escola e Família; 
aproximar as famílias das ações pedagógicas da escola; buscar o diálogo entre a Família e a Escola, definindo 
limites, possibilidades e responsabilidades de cada uma neste processo dialético.
Art. 13 - Compete ao Diretor Escolar:

I.  Assegurar a participação do Conselho de Escola na adequação do Calendário e no acompanhamento do 
ano letivo de 2017.

II.  Assegurar o cumprimento do Calendário Escolar: dias letivos, carga horária e atividades na forma 
aprovada pelo órgão competente.
Art. 14 - Cabe à Secretaria Municipal de Educação,  encaminhar à Superintendência Regional de Educação para 
a aprovação do Calendário Escolar; a supervisão e o  cumprimento do Calendário Escolar.
Art. 15 - O não atendimento ao disposto nesta Portaria por parte do Diretor da Unidade Escolar implicará em 
responsabilidade administrativa.
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 17 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 02 de janeiro de 2017.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria Nº 1167/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino


