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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: ESE- Equipe Supervisão de Ensino 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 07/2021 

Data: 06/01/2021 

Assunto: Calendário Escolar 2021- Rede estadual 
 

Calendário Escolar 2021 

Rede Estadual  

Prezados  

Em relação ao Calendário Escolar 2021 a DER Capivari, orienta:  

1. As escolas devem adequar à sua realidade o calendário escolar com 200 (duzentos) dias letivos, com 

o lançamento dos feriados municipais (Dia do Município, entre outros) e os eventos previstos na Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar, respeitadas a proporcionalidade e a mútua correspondência nos cursos 

que adotam a organização semestral (cem dias letivos).  

2. De acordo com o Artigo 6º da Res. SE 83/2020, o calendário escolar deverá ser elaborado pelo 

Conselho de Escola. Ata de aprovação do Calendário deve ser devidamente lavrada em livro-próprio, 

dispensando-se o encaminhamento da mesma à Diretoria.  

3. Antes de iniciar a inclusão dos eventos, cadastrar os bimestres 

 1º bimestre 01/02/2021 a 16/04/2021 

 2 º bimestre 26/04/2021 a 05/07/2021  
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 3 º bimestre 21/07/2021 a 08/10/2021  

 4 º bimestre 18/10/2021 a 21/12/2021 

4. Eventos. Respeitar o que segue: 

 01 a 15/01/2021 Férias Docentes  

 18 a 25/01/2021 Recesso Escolar  

 26 a 29/01/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar , em períodos não letivos 

 01/02/2021 Início do ano letivo 1º bimestre  

 01 e 02/02/2021 Orientação e Acolhimento  

 22 a 26/02/2021 Semana de Estudos Intensivos – SEI  

 17/02/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar, em períodos não letivos 

 16/04/2021 Término do 1º Bimestre  

 12 a 16/04/2021 Semana de Estudos Intensivos – SEI  

 até 16/04/2021 1º Reunião Reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser 

considerados letivos caso contem com a participação de discentes 

 19 e 20/04/2021 Recesso Escolar 

 Reunião de Pais – 1º Bimestre 

 22 e 23/04/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar , em períodos não letivos 

 26/04/2021 Inicio do 2º bimestre 

 26 a 30/04/2021 Reunião de nível 3 do Método de Melhoria de Resultados (MMR), em que serão 

planejadas, acompanhadas e replanejadas ações a partir dos resultados educacionais, voltadas à 

melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes, realizadas durante um dia deste 

período. 

 04/06/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar, em períodos não letivos  

 28/06 a 05/07/2021 Semana de Estudos Intensivos – SEI  

 06 a 20/07/2021 Férias Docentes 

 até 05/07/2021 2º Reunião Reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser 

considerados letivos caso contem com a participação de discentes 

 05/07/2021 Encerramento do 1º semestre/2º bimestre  

 21/07/2021 Início do 2º semestre/3º bimestre  

 Reunião de Pais e Mestres – 2º bimestre 

 26 a 30/07/2021 Reunião de nível 3 do Método de Melhoria de Resultados (MMR), em que serão 

planejadas, acompanhadas e replanejadas ações a partir dos resultados educacionais, voltadas à 

melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes, realizadas durante um dia deste 

período. 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 06/09/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar , em períodos não letivos  

 04 a 08/10/2021 Semana de Estudos Intensivos – SEI 

 até 08/10/2021 3º Reunião Reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser 

considerados letivos caso contem com a participação de discentes 

 08/10/2021 Termino do 3º bimestre  

 11 e 15/10/2021 Recesso Escolar  

 13 e 14/10/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar, em períodos não letivos 

 18/10/2021 Início do 4º bimestre 

 18 a 22/10/2021 Reunião de nível 3 do Método de Melhoria de Resultados (MMR), em que serão 

planejadas, acompanhadas e replanejadas ações a partir dos resultados educacionais, voltadas à 

melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes, realizadas durante um dia deste 

período. 

 01/11/2021 Planejamento Escolar e Replanejamento Escolar, em períodos não letivos  

 13 a 21/12/2021 Semana de Estudos Intensivos – SEI 

 até 21/12/2021 4º Reunião Reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser 

considerados letivos caso contem com a participação de discentes 

 Reunião de Pais e Mestres – 4º bimestre  

 21/12/2021 Término do ano letivo/4º bimestre Data da divulgação dos resultados finais de 

avaliação 

 Após o encerramento do ano letivo - Recesso Escolar 

 

5. Acrescentar: 

 Feriados Municipais;  

  Dias destinados à realização de reuniões do Conselho de Escola (2 (duas) vezes por semestre). O 

Conselho de Escola deverá ser eleito no primeiro mês letivo;  

 Dias destinados à realização de reuniões da APM: Assembleia Geral (2 por ano); Conselho 

Deliberativo (1 por trimestre); Diretoria Executiva (1 por mês); Conselho Fiscal (1 por semestre);  

  Após sua elaboração, o calendário escolar deverá ser inserido na plataforma “Secretaria Escolar 

Digital – SED” até dia 18/01/2021.  

  O Calendário Escolar homologado deverá ser integralmente cumprido.  

  Na impossibilidade de se fazer cumprir qualquer das datas elencadas nos artigos 2º e 3º da 

resolução pertinente, a alteração do calendário deverá ser acompanhada de justificativa, a ser 

aprovada pelo diretor da unidade escolar para prévia manifestação do supervisor de ensino e 

posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino. 
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 No 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.  

 Neste momento, não há necessidade de encaminhamento de via impressa à Diretoria de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Responsável: 

Juliana e Iara 

 
De acordo: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

 

 

 


