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PARECER CME/CE Nº 22/2021 
APROVADO EM 24/11/2021 
 

Aprova o Calendário Escolar da 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PORTÃO para o Ano Letivo de 
2022. 
 
 

I. RELATÓRIO 

 

1. Histórico 
 

 A Secretaria Municipal de Educação de Portão- SEME, através do Ofício 

nº 293, de 12 de novembro do corrente ano, encaminhou à apreciação deste 

Conselho Municipal de Educação - CME/PORTÃO o documento que solicita a 

aprovação do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Portão para 

o Ano Letivo de 2022, respeitando as especificidades das etapas e 

modalidades de ensino, fundamentando-se na legislação vigente. 

 Assim, a SEME propõe ao Conselho, mediante o calendário apresentado 

que os trabalhos aconteçam da seguinte forma: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MÜLLER 

 
Calendário Letivo 2022 

 02/02/2022 – Retorno dos servidores nas escolas municipais (secretários de escolas, 

atendentes, serviçais, equipes diretivas). 
 03/02 a 11/02/2022– Oficializar a matrícula dos alunos novos para E.M.E.I.s 

Entrevista c/nutricionista 
 10/02/2022 - Reunião de Diretores, horário 9 horas, local a confirmar. 
 14 a 16/02/2022– I Seminário Educa Portão. 
 14 a 16/02/2022– Encaminhamentos nas escolas, nos turnos que não houver 

atividades do I Seminário Educa Portão. 
 17/02/2022- Início do período letivo do Ensino Fundamental, EJA e E.M.E.I.s. 
 17/02 a 21/02/2022 - Adaptação dos alunos das turmas das CEI de 4 anos e de 5 

anos. 
 17/02 a 04/03/2022 – Adaptação dos alunos nas E.M.E.I.s. 
 17/02 a 18/03/2022 - Período de Sondagem Diagnóstico do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e CEI. 
 17/02 a 01/04/2022 - Período de Sondagem Diagnóstico do Ensino Fundamental 

Anos Finais e EJA. 
 Durante o ano letivo de 2022, toda a primeira quinta-feira de cada mês, ocorrerão as 

reuniões do Conselho Municipal de Educação - CME, portanto as escolas que 

possuem conselheiros precisam organizar-se a fim de que os mesmos participem das 

plenárias, estudos das comissões e demais necessidades que vierem a surgir. 
 Durante o ano letivo de 2022, toda a terceira quinta-feira do mês, ocorrerão as 

reuniões do Coletivo Educador, sob a responsabilidade da Supervisora Vanessa 

Salete Maria, da E.M.E.F. Visconde de Mauá. 
 27/04 a 30/04/2022 - Feira do Livro. 
 14/07 e 15/07/2022 - Portão em Dança 
 18/07 a 29/07/2022 - Recesso Escolar Escolas Ensino Fundamental, E.M.E.I. Pingo 

de Gente e Jardim das Hortênsias. As E.M.E.I.s: Bem Me Quer, Gente Miúda, 

Chapeuzinho Vermelho e Meu Cantinho, farão recesso escolar de 25 a 29/07/2022. 
 17, 18 e 19/08/2022 – 8ª FEICIP. 
 07/09/2022 - Desfile Cívico - manhã, caso chova, haverá Hora Cívica na escola. 
 16/12/2022 – Término do período letivo das E.M.E.I.s, Classes de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e EJA. 
 19/12 e 20/12/2022 - Encerramento das atividades pedagógicas nas Escolas de 

Ensino Fundamental e E.M.E.I.s. 
 O calendário foi aprovado na reunião de diretores com 194 dias úteis, e as escolas 

irão escolher mais 6 sábados letivos (Escolas de Ensino Fundamental e as E.M.E.I. 

Pingo de Gente e Jardim das Hortênsias). As E.M.E.I. Bem Me Quer, Chapeuzinho 

Vermelho, Gente Miúda e Meu Cantinho farão 1 (um) sábado letivo para fechar os 

200 dias letivos ( +Recesso de 5 dias). 
 19/12 a 23/12/2022 pela manhã - Período de recursos da avaliação. Após a entrega 

dos resultados do rendimento escolar, o aluno de maior idade, os pais ou 
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responsáveis terão cinco dias úteis para ingressar junto à direção ou supervisão com 

o pedido por escrito de revisão dos critérios de avaliação de prova ou outros 

instrumentos avaliativos.  
 Datas a serem previstas pelas escolas: 
Conselhos de Classes, Reuniões com Pais, Entrega de avaliações (extra período letivo), 

Reuniões com CPM, Reuniões com Conselho Escolar e Reuniões pedagógicas de no 

mínimo 12h nas escolas. 

   *Será permitido no último dia letivo do Calendário, horas letivas posteriores às 17h 

com tolerância máxima até às 21h. 

 Número de dias letivos por Trimestres e Semestres: 
*Número de dias por Trimestres das Escolas de Ensino Fundamental, 1º trimestre: 17/02 a 

31/05 – 67 dias; 2º trimestre: 01/06 a 10/09 - 61 dias; 3º trimestre: 12/09 a 16/12 – 66 dias. Total 

194 dias mais 6 sábados letivos;  
*Número de dias por Semestre - Classes de Educação Infantil, E.M.E.I. Pingo de Gente e 

Jardim das Hortênsias e EJA :  1º semestre: 17/02 a 16/07 – 101 dias; 2º semestre: 01/08 a 

16/12 – 93 dias. Total 194 dias mais 6 sábados letivos                               
*Número de dias por Semestre das E.M.E.I.s Bem Me Quer, Gente Miúda, Chapeuzinho 

Vermelho e Meu Cantinho: 1º semestre: 17/02 a 23/07 – 106 dias; 2º semestre: 01/08 a 

16/12 – 93 dias. Total 199 dias mais 1 sábado letivo.                               

*O ano letivo de 2022 terá 200 dias letivos. Cálculo da carga horária 200 x 4h = 800 

horas. 

 

 

O Calendário Letivo de 2022 deve apontar também, como princípio a 

“continuidade das aprendizagens desenvolvidas no ano de 2021”. Nesse 

sentido, para mitigar os efeitos da pandemia e garantir o direito à educação das 

crianças, é necessário atentar para reformulação curricular observando que 

cada comunidade escolar se debruce sobre seu contexto escolar e os dados 

gerados. Dessa forma, as Orientações para o Calendário letivo de 2022 

apontam o Plano de Ação Pedagógica que subsidiará o replanejamento 

curricular e o planejamento das atividades escolares de forma presencial. 

Cabe justificar que a Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

 A duração do ano letivo de, no mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar e oitocentas horas está estabelecida na LDB, Lei nº 9394/96 sendo 

reconhecida a posição deste Conselho na exigência de seu cumprimento para 

todas as etapas de ensino, conforme artigos 24 e 31.  
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 E que incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola 

conforme artigos 31 e 34 da referida lei.  

 Vale salientar que as instituições de ensino, terão a incumbência de 

assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, devendo 

ser asseguradas progressivos graus de autonomia pedagógica. E aos 

docentes, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 

e ao desenvolvimento profissional. 

 
2. Análise da Matéria 

 

 A proposta encaminhada, quanto ao Calendário Escolar para o ano 

letivo de 2022, encontra-se em condições de aprovação, onde este Conselho 

ressalta que a Secretaria Municipal de Educação -SEME, deverá providenciar e 

encaminhar cópia às Escolas Municipais de Educação Infantil e às Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental que atendem a esta etapa. E, alerta-se à 

Mantenedora que cada Estabelecimento de Ensino deverá dar ampla 

divulgação do Calendário Escolar à toda a comunidade escolar. 

 Este Conselho orienta o cumprimento do calendário garantindo que seja 

respeitada a Lei 9.394/96, e caso ocorram Pontos Facultativos não previstos no 

Calendário aprovado, fica a critério da Secretaria Municipal de Educação- 

SEME, analisar o decreto emitido e decidir quanto a adesão do mesmo. 

Optando pela adesão ao Ponto Facultativo, a reposição deverá ser definida 

pela mantenedora e encaminhada ao Conselho Municipal de Educação. 

 As possíveis adequações e/ou alterações a este calendário deverão ser 

encaminhadas a este Conselho para análise, Deliberação e 

consequentemente, emissão de Parecer.  
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3. CONCLUSÃO 
 

 Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação, aprova o 

Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Portão para o Ano Letivo 

de 2022. 

 Casos omissos, que surgirem ao longo do ano letivo de 2022, serão 

resolvidos em consenso com a Secretaria Municipal de Educação, com a 

aprovação do Conselho Municipal de Educação do Município de Portão.  

Portão, 24 de novembro de 2021. 
 

Aprovado por unanimidade, em sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro 

de 2021. 

 

 

 

Fabiana Machado 

Presidente CME/Portão 


