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COMUNICADO - EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO – Nº 55/2021. 
 

Assunto:  Calendário Escolar – 2021 / Alterações 

Público-alvo: Escolas Estaduais  

   

O Dirigente Regional de Ensino, por meio da Equipe de Supervisores de Ensino responsável pelo 

Calendário Escolar 2021, COMUNICA aos diretores das Escolas Estaduais jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino de Pindamonhangaba que, em função da publicação das Resoluções SEDUC Nº  11/2021 e 

13/2021, as quais trazem informações referentes à alterações na Resolução SEDUC – 83/2020 que 

versa sobre o Calendário Escolar – 2021, acessem o Sistema SED para efetivação destas alterações. 

Seguem abaixo as datas a serem alteradas: 

  

- início do ano letivo: 08 de fevereiro (NR); 

- encerramento do 1º semestre: 08 de julho (NR); 

- início do 2º semestre: 26 de julho (NR); 

- término do ano letivo: 22 de dezembro (NR); 

- férias docentes: de 1 a 15 de janeiro e de 9 a 23 de julho (NR); 

- recesso escolar: de 18 a 25 de janeiro; de 19 e 20 de abril; 11 e 15 de outubro; e no mês de 

dezembro, após o encerramento do ano letivo; 

- Períodos bimestrais: 

 1º bimestre: de 8° de fevereiro a 16 de abril (NR); 

 2º bimestre: de 22 de abril a 08 de julho (NR); 

 3º bimestre: de 26 de julho a 08 de outubro (NR); 

 4º bimestre: de 13 de outubro a 22 de dezembro (NR). 

- Férias escolares: 09-07-2021 a 23-07-2021 (NR). 

- Planejamento e replanejamento escolar, em períodos não letivos: 

 de 26 a 05 de fevereiro (NR); 

 17 de fevereiro; 

 22 e 23 de abril (suprimir do calendário e tornar letivos) 

 04 de junho; 

 06 de setembro; 

 13 e 14 de outubro (suprimir do calendário e tornar letivos) 
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 01 de novembro 

- Reuniões de conselho de classe/ano/série: 

 2ª reunião: até 08 de julho (NR); 

 4ª reunião: até 22 de dezembro (NR). 

- Semanas de Estudos Intensivos: 

 28 de junho a 08 de julho (NR); 

 13 a 22 de dezembro (NR); 

  

E ainda, sobre o Grêmio Estudantil:  

 Os eventos devem acontecer entre 08/02 (início) e 14/05 (encerramento); a 

Assembleia Geral até o dia 09/03; 

 Sugestão para ocorrência do Pleito Eleitoral: entre os dias 22/03 a 09/04; e se 

necessário um segundo pleito, de 22/03 a 30/04. 

  

                        Considerando ainda o Comunicado Nº 104/2021, após efetuarem as devidas alterações 

no Calendário a Direção deverá aguardar informação sobre a data de envio para análise e ratificação 

do Supervisor, visto que o mesmo poderá ainda sofrer novas alterações. Tal data de envio será 

comunicada pela Diretoria de Ensino (a unidade que já efetivou o envio, deverá aguardar a devolução 

pelo supervisor). 

  

                        Segue em anexo a este Comunicado:   

  

- Anexo I: Resolução Seduc – 83/2020 com alterações (Calendário); 

- Anexo II: Comunicado Nº 50/2021 (Grêmio Estudantil); 

- Anexo III: Modelo de Calendário atualizado. 

a) Campos do Jordão  

b) Pindamonhangaba 

c) São Bento do Sapucaí 

d) Santo Antônio  

https://drive.google.com/file/d/1iqMl1-wlaimc3Zpv7kvDiOw0Nsj01HWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkAKZ_7jCB4eUM4lFIm9ao-cd61ujh7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcX-hHtCuLZdDIPToqV_xJYuNkbtV21u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wltuggmxj4aj8v4P88k6K65TB_F3UHwn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Il7dc1j5SHjk2kPyUoqXgxKQjgimnYvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o59Uwv9f4ZpcpJpui0kB3rEGZUqhoMqH/view?usp=sharing
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e) Tremembé 

  

  

Equipe de Supervisão Responsável 

                                                             

De acordo, 

_____________________________ 

                                                                                               Luis Gustavo Martins De Souza 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                 Responsável 
                                 Equipe de Supervisão de Ensino 

/ ou Comissão                            
                             

 
                                  De acordo: 

                                                                                              Luís Gustavo Martins de Souza 
                                                                                              Dirigente Regional de Ensino  

  

https://drive.google.com/file/d/1j-SQ6r7hJFLkT24LynQaumTE19uns9qI/view?usp=sharing

