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Orientações para a elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Escolas 

Municipais para o Ano Letivo 2022. 
 

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais e 
considerando o disposto no artigo 24 da Lei Federal 9394/96 que estabelece a 
garantia de, no mínimo, duzentos dias letivos, resolve: 
 
1 - As Unidades Escolares deverão elaborar o seu Calendário, considerando o 
Calendário Base em anexo e tendo como datas e períodos obrigatórios: 
 
INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022 
PARADA PEDAGÓGICA: 02, 03 e 04/02/2022 e 02/05/2022 
RECESSO ESCOLAR: 11 a 22/07/2022 
JORNADA PEDAGÓGICA: 25 a 27/07/2022 
ÚLTIMO DIA LETIVO: 22/12/2022 
 
2- No Calendário de Atividades de todas as unidades escolares deverão estar 
previstas as seguintes atividades, de caráter flexível e decidida pela equipe 
escolar: 
 
I – Conselho de Classe – sem suspensão de aulas: quatro reuniões, sendo 
uma por bimestre sempre na última semana letiva deste; 
 
II - Reuniões de Pais ou Responsáveis – sem suspensão de aulas: quatro 
reuniões, sendo uma por bimestre, subseqüente ao Conselho de Classe; 
 
III - Reuniões da APM; 
 
IV - Reuniões do Conselho de Escola; 
 
V – Conselho Final: Ensino Fundamental/EJA – sem suspensão de aulas: a 
ser realizado após o Conselho de Classe do 4º bimestre 
 
3 – As Unidades Escolares deverão cumprir integralmente os 200 (duzentos) 
dias letivos, não sendo permitida a suspensão de aulas por qualquer motivo, sem 
que haja a autorização da Secretária Municipal de Educação. 
 
4 – As Unidades Escolares que possuírem mais de um segmento deverão 
preencher um calendário para cada um destes. 
 
5 – A identificação da Unidade Escolar não deve conter abreviações. 
 
6 - O Calendário de Atividades das Unidades Escolares deverá ser aprovado 
pelo Conselho de Escola e encaminhado, em três vias, juntamente com cópia 
reprográfica da ata da reunião de Conselho, à Secretaria de Educação, via 
memorando, até 04 de março de 2021, para análise e aprovação.  
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7 - É vedada a realização de eventos ou atividades não previstas na 
programação do Calendário Escolar após sua homologação. 
 
8 - Qualquer alteração no Calendário Escolar, após sua homologação, 
independentemente do motivo que a determinou, deverá, após consultado o 
Conselho de Escola, ser submetida à apreciação da Secretaria Municipal de 
Educação para adoção dos procedimentos cabíveis; 
 
9 - O Calendário, após aprovado e homologado, deverá ser de conhecimento 
de toda Comunidade Educativa. Para isto, deverá ser afixado em local de fácil 
acesso a todos. 
 

 
Arujá, janeiro de 2022. 


