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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: ESE- Equipe Supervisão de Ensino DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 543/2020 

Data: 30/11/2020 

Assunto: Calendário Escolar - 2021 
 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/ CITEM - 2020 - Nº 230 

São Paulo, 27 de novembro de 2020.  

Assunto: Calendário Escolar - 2021  

Prezado(a)  

 Considerando o disposto na Resolução Seduc 83, de 10-11-2020, que dispõe sobre a elaboração 

do calendário escolar para o ano letivo de 2021. O calendário escolar deverá ser elaborado pelo 

Conselho de Escola, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação 

pertinente, de modo a assegurar compatibilização com a proposta pedagógica da escola.  

Informamos que, a partir do dia 07/12/2020, o módulo calendário escolar para o ano letivo de 2021 

poderá ser elaborado e inserido na plataforma “Secretaria Escolar Digital” para aprovação do diretor 

da unidade escolar, até o dia 18-01-2021.  
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Após aprovação, o calendário escolar deverá ser submetido para prévia manifestação do 

Supervisor de Ensino e posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino, até o dia 25-01-

2021.  

As redes municipais de outros sistemas de ensino poderão adotar as diretrizes da Resolução 

SEDUC 83, mediante adesão total ou parcial na plataforma SED. Lembramos que, ao decorrer do 

ano, qualquer alteração no calendário escolar homologado, deverá, após manifestação do 

Conselho de Escola, ser submetido a nova apreciação do Supervisor de Ensino da unidade escolar 

e a nova homologação pelo Dirigente Regional de Ensino.  

A homologação do Calendário Escolar na SED é imprescindível para habilitar o “Módulo 

Fechamento”, que permitirá aos professores realizar o lançamento das notas e faltas bimestrais 

dos estudantes posteriormente. Solicitamos que divulguem amplamente essa data para as 

Unidades Escolares de sua abrangência.  

Atenciosamente, SUBSECRETARIA/CITEM 
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Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

 

 

 


