Cabreúva, 11 de novembro de 2021.

DELIBERAÇÃO CME 01/2021

Fixa normas para a retomada das aulas e
atividades presenciais no Sistema de Ensino
do Município de Cabreúva, e dá outras
providências
O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento, Lei
Municipal 1375/1997; Lei municipal1479/2000, nos artigos 10, I; 23, § 2º; 24, I e 25 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/1996), considerando o
relatório técnico da Vigilância em Saúde do município de Cabreúva, com parecer favorável
ao retorno, onde constam os seguintes dados:
- No momento Cabreúva encontra-se com a menor taxa de casos positivos deste ano sendo
que em fevereiro de 2021 mês que amplie ficamos a vacinação contra o covid-19 tivemos
467 confirmações contra 57 no mês de outubro de 2021 perfazendo uma redução de 87,8%
nos casos de pacientes acometidos pelo covid-19 no município.
- Relativo as faixas etárias, já foram alcançadas as metas do Plano Nacional de Imunização
que é de 96% e em algumas faixas etárias passamos dos 100%.
- A cobertura vacinal contra Covid19 em 03/11/2021 contemplava 107% da população maior
de 18 anos com a 1ª dose e 89,1% com a 2ª dose.
- A cobertura vacinal contra Covid19 em 03/11/2021 contemplava 100% da população maior
de 12 anos com a 1ª dose e 82,8% com a 2ª dose.
- A cobertura vacinal contra Covid19 em 03/11/2021 contemplava 89,9% da população total
com a 1ª dose e 67% com a 2ª dose.
- Foram vacinados da rede particular e pública de ensino 1010 trabalhadores da educação
com a dose 1 e 993 com a dose 2 faltando portanto 17 1,6% profissionais que não
compareceram para completar o esquema vacinal contra covid-19.

- Nos últimos 30 dias foram constatados 11 casos suspeitos em menores de 12 anos e
destes um caso foi confirmado em criança de 2 anos.
- Há necessidade da adoção dos protocolos sanitários assim como a vigilância interna de
casos suspeitos e confirmados de profissionais da educação funcionários e alunos, pois
mesmo que os trabalhadores estejam vacinados as crianças com menos de 12 anos não
estão e, portanto, a cadeia de contágio não está eliminada.

DELIBERA:
CAPÍTULO I
Da retomada das aulas e atividades presenciais da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos.
Art. 1º As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas, com o objetivo
de atender a 100% dos estudantes, diariamente.
§ 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de os estudantes frequentarem as aulas e
atividades presenciais na escola diariamente a partir de 16 de novembro de 2021,
considerando a organização escolar e o planejamento pedagógico.
Art. 2º - A retomada das aulas e demais atividades presenciais, nos termos do artigo 1º,
deverá ocorrer com a observância das seguintes condições:
I - planejar e realizar as atividades escolares de modo a evitar aglomerações, garantidos
todos os demais Protocolos apontados no Plano de Contingência da Secretaria Municipal
de Educação;
II - seguir os Protocolos Sanitários, como uso de máscara e lavagem das mãos ou uso de
álcool gel, as orientações das autoridades de Saúde, em especial aquelas emanadas do
Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as diretrizes da
Secretaria de Estado da Saúde e das respectivas Secretarias Municipais de Saúde;
III - realizar o monitoramento de risco de propagação da Covid-19, nas Unidades Escolares,
comunicando os casos suspeitos e confirmados por meio do preenchimento do Formulário
específico em anexo no Plano de Contingência;
§ 1º A presença do estudante nas atividades escolares não será obrigatória quando:
a) se aplique a Deliberação CEE 59/2006, que estabelece condições especiais de
atividades escolares de aprendizagem e avaliação para discentes cujo estado de saúde as
recomende;
b) gestante ou puérpera;
c) a partir de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19 e que não tenha
completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19;
d) menor de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19. Comprovado por meio
de declaração que deverá constar na documentação do aluno.
§ 2º As Instituições de Ensino deverão manter atividades remotas para os estudantes que
se enquadrarem nos casos previstos no §1º deste Artigo.
Art. 3º - A carga horária mínima anual obrigatória, ao final de 2021, será de 800 horas de
efetivo trabalho escolar para a Educação Infantil e Ensinos fundamental I, sendo excluído
o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

Art. 4º - A carga horária mínima semestral obrigatória, ao final de 2021, será de 400 horas
de efetivo trabalho escolar para a Educação de Jovens e Adultos, sendo excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver.
Parágrafo único. Todas as atividades realizadas deverão estar registradas e, se necessário,
ser comprovadas.
Art. 5º - No Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, ao final do ano de 2021,
será exigida a frequência mínima de 75% da carga horária anual, nos termos do Artigo 24,
inciso
VI,
da
LDB
(Lei
Federal
9.394/1996).

CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 5º - É obrigatória, nas Instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos a manutenção de providências que protejam os estudantes,
professores, funcionários e responsáveis, dos riscos quanto à saúde física, no que se refere
especificamente à pandemia.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação de Cabreúva adotará medidas para
organização do retorno previsto nesta deliberação, fornecendo o Plano de Contingência da
Rede Municipal de Educação atualizado de acordo com a novas orientações para retomada
segura das atividades presenciais nas escolas de educação básica no contexto da
Pandemia do COVID 19 com ampla divulgação em toda a Rede Municipal de Ensino,
Art. 7º - Os casos omissos nesta deliberação serão submetidos à Secretaria Municipal de
Educação que adotará medidas cabíveis com os devidos registros.
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Educação suprirá as Unidades Escolares com os
recursos necessários ao cumprimento do Protocolo Sanitário.
Art. 9º - Demais atos poderão ser expedidos por este Colegiado, dependendo da evolução
da situação atual, bem como de outras medidas que venham a ser adotadas pelas
autoridades da Saúde ou governamentais do Estado de São Paulo e do Município de
Cabreúva.
Art. 10º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua homologação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Mônica Fernandes Pereira
Vice-Presidente do CME

CME - Conselho Municipal de Educação
Município de Cabreúva/SP

Cabreúva, 06 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÃO CME 02/2021.
“Institui sobre os procedimentos a serem
realizados em relação à Avaliação e
apontamento das notas quanto ao
desempenho pedagógico dos alunos da
Rede Municipal de Ensino de Cabreúva.”

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento,
na Lei nº9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o que dispõe os
artigos 22, 23 e 32; a Base Nacional Comum Curricular- BNCC; a Lei Federal 13.803,
de 19 de janeiro de 2019 e a resolução CNE/CP 02/2021. Analisa a Instrução
Normativa SME 01/2021 de 03 de dezembro de 2021 e com base nas leis descritas
acima, aprova por unanimidade a Instrução em razão de 2021 ser um ano atípico
pelo motivo da pandemia do COVID-19.

DELIBERA:
Artigo 1º - A Avaliação de Aprovação será expressa em nota de 5 (cinco) a 10 (10)
para o Ensino Fundamental, Ciclo I e Educação de Jovens e Adultos.
Artigo 2º - Na reunião do Conselho de Classe/Série e Ano, que ocorrerá conforme
Calendário Escolar/20221 e Circular nº 141/2021, deverá ser apontado nota 5 (cinco)
aos alunos que não interagiram nas aulas remotas e/ou presenciais nas Unidades
Escolares, nem retiraram material impresso ou deram devolutiva.
Artigo 3º - Os alunos que participaram das aulas presenciais e/ou interagiram
remotamente, enfim, que participaram das atividades pedagógicas, deverão ser
avaliados pelos respectivos professores, partindo sempre da nota mínima 5 (cinco),
levando-se em consideração o progresso ou deram devolutiva.
Artigo 4º - Será considerado promovido o aluno que obtiver em cada componente
curricular, na avaliação final do aproveitamento:
I – Nota igual ou superior a 5 (cinco) do Ensino Fundamental e Educação de Jovens
e Adultos.
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Parágrafo Único - Aos alunos que que apresentarem defasagens deverão ter
garantidos os procedimentos pedagógicos que atendam as defasagens
apresentadas, como recuperação continua.
Artigo 5º – Na hipótese de configuração de abandono, o lançamento da motivação
na matricula do estudante deverá ocorrer ao fim do semestre letivo, nos casos de
cursos semestral, ou ano letivo, apenas após realizados todos os procedimentos de
busca ativa, feito os encaminhamentos e, inviabilizadas todas possibilidades de
recuperação do estudante. Tendo registro da documentação de todos os
procedimentos e recuperação.
Artigo 6º - Em atenção às dificuldades enfrentadas devido à Pandemia do novo
Coronavírus, não haverá retenções para os alunos do Ensino Fundamental, Ciclo I,
e Educação de Jovens e Adultos, para que seja garantida aos alunos progressão aos
estudos, atendendo ao critério de correspondência idade-série no percurso escolar.
Artigo 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua
homologação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Ana Luiza de Oliveira Pinheiro
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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Cabreúva, 16 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÃO CME 03/2021.
“Institui sobre as Matrizes Curriculares:
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e
Educação de Jovens e Adultos da Rede
Municipal de Ensino de Cabreúva.”

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento,
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente determina que os
Municípios estabeleçam, em regime de colaboração, as competências e as diretrizes
norteadoras dos currículos dessa etapa da educação. Na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96, com artigos alterados pela redação da Lei 12.769,
de 04 de abril de 2013 e com a Resolução n° 04, de 13 de julho de 2010 a qual define
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, estabelecem que
as Instituições de Ensino deverão respeitar a Base Nacional Comum e a Parte
Diversificada com suas peculiaridades locais. Concebe a organização do trabalho
expresso na Proposta Pedagógica e/ou Projeto Político Pedagógico, em que
atendam as legislações vigentes, onde as instituições, respeitadas as normas legais
e as dos seus Sistemas de Ensino, tem incumbências complexas e abrangentes que
exigem concepções de organização do trabalho pedagógico, com distribuição da
carga horária e estratégias claramente definidas para ação didática pedagógica,
respeitando a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada. Desta forma cabe ao
Sistema Municipal de Ensino definir o programa de escolas de tempo parcial diurno
(matutino e vespertino), tempo parcial noturno ou tempo integral, tendo em vista a
amplitude do papel sócio educativo atribuído ao conjunto do Ensino Fundamental o
que requer a organização ou gestão do trabalho pedagógico. Este Conselho
Municipal de Educação, reunindo-se, por meio da maioria de seus membros titulares,
conforme atas de registros das atividades, datadas de 03 de dezembro de 2021,
analisou a Matriz Curricular do Ensino Fundamental, da EJA e a estruturação da
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Matriz Curricular da Educação Infantil, da Educação Pública Municipal para o Ano
Letivo de 2022.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As Matrizes encaminhadas para analise foram fundamentadas na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, Lei n° 12.796,
de 04 de abril de 2013, em conformidade com a Resolução n° 04, de 13 de julho de
2010 com pressupostos da organização do trabalho pedagógico e da gestão da
escola. É, portanto, com base nestes dispositivos legais que o Conselho Municipal
de Educação de Cabreúva torna pública a deliberação as Instituições do Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, bem como a Secretaria Municipal de
Educação, na formulação da Matriz Curricular, conforme a Base Nacional Comum
legalmente obrigatória, bem como o estabelecimento da Parte Diversificada, ambas
de acordo com a identidade e especificidade do Município de Cabreúva.
III – CONCLUSÃO
As escolas da Rede Municipal em funcionamento, autorizadas pelo CME procederão
com os devidos trâmites legais para fins de Cumprimento das Matrizes Curriculares
para o ano letivo de 2022. Em face do exposto, somos de parecer favorável
aprovação da Matriz Curricular de Educação Infantil, Ensino Fundamental I (do 1º ao
5º) e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental I - 1ª série a 4ª série e
Fundamental II da 5ª série a 8ªsérie) da Educação Pública Municipal de CabreúvaSP, para o ano letivo de 2022:

Ana Luiza de Oliveira Pinheiro
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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Cabreúva, 27 de janeiro de 2022.

DELIBERAÇÃO CME 01/2022.
“Institui sobre as Matrizes Curriculares:
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e
Educação de Jovens e Adultos da Rede
Municipal de Ensino de Cabreúva.”

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento,
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente determina que os
Municípios estabeleçam, em regime de colaboração, as competências e as diretrizes
norteadoras dos currículos dessa etapa da educação. Na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96, com artigos alterados pela redação da Lei 12.769,
de 04 de abril de 2013 e com a Resolução n° 04, de 13 de julho de 2010 a qual define
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, estabelecem que
as Instituições de Ensino deverão respeitar a Base Nacional Comum e a Parte
Diversificada com suas peculiaridades locais. Concebe a organização do trabalho
expresso na Proposta Pedagógica e/ou Projeto Político Pedagógico, em que
atendam as legislações vigentes, onde as instituições, respeitadas as normas legais
e as dos seus Sistemas de Ensino, tem incumbências complexas e abrangentes que
exigem concepções de organização do trabalho pedagógico, com distribuição da
carga horária e estratégias claramente definidas para ação didática pedagógica,
respeitando a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada. Desta forma cabe ao
Sistema Municipal de Ensino definir o programa de escolas de tempo parcial diurno
(matutino e vespertino), tempo parcial noturno ou tempo integral, tendo em vista a
amplitude do papel sócio educativo atribuído ao conjunto do Ensino Fundamental o
que requer a organização ou gestão do trabalho pedagógico. Este Conselho
Municipal de Educação, reunindo-se, por meio da maioria de seus membros titulares,
conforme atas de registros das atividades, datadas de 24 de janeiro de 2022, analisou
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a alteração Matriz Curricular do Ensino Fundamental da Educação Pública Municipal
para o Ano Letivo de 2022.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As Matrizes encaminhadas para analise foram fundamentadas na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, Lei n° 12.796,
de 04 de abril de 2013, em conformidade com a Resolução n° 04, de 13 de julho de
2010 com pressupostos da organização do trabalho pedagógico e da gestão da
escola. É, portanto, com base nestes dispositivos legais que o Conselho Municipal
de Educação de Cabreúva torna pública a deliberação as Instituições do Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, bem como a Secretaria Municipal de
Educação, na formulação da Matriz Curricular, conforme a Base Nacional Comum
legalmente obrigatória, bem como o estabelecimento da Parte Diversificada, ambas
de acordo com a identidade e especificidade do Município de Cabreúva.
III – CONCLUSÃO
As escolas da Rede Municipal em funcionamento, autorizadas pelo CME procederão
com os devidos trâmites legais para fins de Cumprimento das Matrizes Curriculares
para o ano letivo de 2022. Em face do exposto, somos de parecer favorável
aprovação da alteração Matriz Curricular de Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (do 1º ao 5º) Educação Pública Municipal de Cabreúva-SP, para o ano letivo de
2022:

Ana Luiza de Oliveira Pinheiro
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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Cabreúva, 31 de janeiro de 2022.

DELIBERAÇÃO CME 02/2022.
“Institui sobre o calendário escolar para o
ano letivo de 2022: Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e Educação de
Jovens e Adultos da Rede Municipal de
Ensino de Cabreúva.”

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABREÚVA, Estado do São
Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº
1.375/197, considerando o Parecer n.º 04/2021-CME, das Câmaras de Legislação
e Normas e Educação Básica,

DELIBERA:
Art. 1.º As normas para a definição e a elaboração dos calendários escolares dos
estabelecimentos de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, vinculados ao
Sistema Municipal de Ensino de Cabreúva, são fixados na presente Deliberação,
de conformidade com o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e
pela Lei Municipal que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Cabreúva.

Art. 2.º O calendário escolar define o início e o término do ano letivo, os dias letivos,
as férias escolares, os recessos escolares e administrativos, os feriados oficiais
federais, estaduais e municipais, os dias de planejamento, as reuniões
pedagógicas, os conselhos de classe, as atividades culturais, os eventos esportivos
e outras atividades da escola ou do Sistema Municipal de Ensino.
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Art. 3.º O calendário escolar deverá garantir no mínimo 800 (oitocentas) horas de
aula, distribuídos por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho
escolar por ano.
§ 1.º A jornada escolar no Ensino Fundamental será de pelo menos 5 (cinco) horas
de efetivo trabalho em sala de aula, ressalvados os casos das escolas que já atuam
com jornada de maior atendimento.
§ 2.º A Educação Infantil terá uma jornada escolar de no mínimo 5 (cinco) horas
diárias, garantida a ampliação desta permanência para escolas que tiverem
previsão em seu Projeto Político Pedagógico.
§ 3.º As instituições escolares que oferecem a Educação Especial, em Creches ou
equivalente, adequarão sua jornada escolar de acordo com sua Proposta
Pedagógica.
§ 4.º O ano letivo somente poderá ser encerrado após o cumprimento integral do
calendário proposto pelo estabelecimento e aprovado pelo setor competente da
Secretaria Municipal de Educação.
§ 5.º O cumprimento do calendário escolar é da responsabilidade do Diretor de
cada estabelecimento, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5.º Compete à Secretaria Municipal de Educação, por seu setor competente:
I - Promover e participar de reuniões com as escolas e instituições integrantes do
Sistema Municipal de Ensino e com o Núcleo Regional de Educação, como órgão
representante do Sistema Estadual de Ensino;
II - Discutir e apresentar as propostas e modelo(s) de calendário;
III - emitir instruções e orientações;
IV - Aprovar e homologar os calendários escolares;
V - Supervisionar o seu fiel cumprimento pelas instituições escolares.

Art. 6.º Não poderão ser contabilizadas como dias letivos, as atividades escolares
anteriores ao início efetivo, como também do final das aulas ou das atividades com
os alunos, ao término do ano letivo.

Art. 7.º Uma vez aprovado o calendário escolar, qualquer alteração que seja
necessária para assegurar o fiel cumprimento dos dias letivos e das horas de efetiva
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atividade escolar, esta deverá ser proposta pela escola, mediante justificativa
fundamentada, à Secretaria Municipal de Educação para análise e aprovação.

Art. 8.º Os casos omissos, serão resolvidos pelo SME/CME.

CONCLUSÃO
De forma unânime o Conselho Municipal de Educação aprova os 200 dias letivos e
a alterações, A) do início da aulas do dia três de fevereiro de dois mil e vinte e dois
para o dia sete do mesmo mês, e, B) planejamento escolar (não letivo): alterado
dos dias dezessete e dezoito de fevereiro de dois mil e vinte dois, antecipados para
os dias três e quatro do mesmo mês.

Ana Luiza de Oliveira Pinheiro
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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Cabreúva, 16 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÃO CME 04/2021.
“Institui sobre o calendário escolar para o ano
letivo de 2022: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos
da Rede Municipal de Ensino de Cabreúva.”

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABREÚVA, Estado do São Paulo, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.375/197,
considerando o Parecer n.º 04/2021-CME, das Câmaras de Legislação e Normas e
Educação Básica,

DELIBERA:
Art. 1.º As normas para a definição e a elaboração dos calendários escolares dos
estabelecimentos de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, vinculados ao Sistema
Municipal de Ensino de Cabreúva, são fixados na presente Deliberação, de conformidade
com o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pela Lei Municipal que
instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Cabreúva.

Art. 2.º O calendário escolar define o início e o término do ano letivo, os dias letivos, as
férias escolares, os recessos escolares e administrativos, os feriados oficiais federais,
estaduais e municipais, os dias de planejamento, as reuniões pedagógicas, os conselhos
de classe, as atividades culturais, os eventos esportivos e outras atividades da escola ou
do Sistema Municipal de Ensino.
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Art. 3.º O calendário escolar deverá garantir no mínimo 800 (oitocentas) horas de aula,
distribuídos por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar por
ano.
§ 1.º A jornada escolar no Ensino Fundamental será de pelo menos 5 (cinco) horas de
efetivo trabalho em sala de aula, ressalvados os casos das escolas que já atuam com
jornada de maior atendimento.
§ 2.º A Educação Infantil terá uma jornada escolar de no mínimo 5 (cinco) horas diárias,
garantida a ampliação desta permanência para escolas que tiverem previsão em seu
Projeto Político Pedagógico.
§ 3.º As instituições escolares que oferecem a Educação Especial, em Creches ou
equivalente, adequarão sua jornada escolar de acordo com sua Proposta Pedagógica.
§ 4.º O ano letivo somente poderá ser encerrado após o cumprimento integral do
calendário proposto pelo estabelecimento e aprovado pelo setor competente da
Secretaria Municipal de Educação.
§ 5.º O cumprimento do calendário escolar é da responsabilidade do Diretor de cada
estabelecimento, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5.º Compete à Secretaria Municipal de Educação, por seu setor competente:
I - Promover e participar de reuniões com as escolas e instituições integrantes do
Sistema Municipal de Ensino e com o Núcleo Regional de Educação, como órgão
representante do Sistema Estadual de Ensino;
II - Discutir e apresentar as propostas e modelo(s) de calendário;
III - emitir instruções e orientações;
IV - Aprovar e homologar os calendários escolares;
V - Supervisionar o seu fiel cumprimento pelas instituições escolares.

Art. 6.º Não poderão ser contabilizadas como dias letivos, as atividades escolares
anteriores ao início efetivo, como também do final das aulas ou das atividades com os
alunos, ao término do ano letivo.

Art. 7.º Uma vez aprovado o calendário escolar, qualquer alteração que seja necessária
para assegurar o fiel cumprimento dos dias letivos e das horas de efetiva atividade
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escolar, esta deverá ser proposta pela escola, mediante justificativa fundamentada, à
Secretaria Municipal de Educação para análise e aprovação.

Art. 8.º Os casos omissos, serão resolvidos pelo SME/CME.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Na reunião do dia 03 de dezembro de 2021, os presentes membros analisaram os
Calendários Escolares para o ano de 2022 e foi sugerida a Proposta de alteração dos
Calendários, considerando que excepcionalmente em 2022 não haverá Carnaval,
amplamente divulgado pelo Aglomerado Urbano de Jundiaí, o qual Cabreúva está
inserida, onde os Prefeitos das cidades decidiram por não realizar o evento em 2022.
Sendo assim, foi sugerido que os dias 28/02, 02/03 e 04/03, anotados como Ponto
Facultativo/Dia não Letivo, sejam colocados como letivo e os dias 02/02, 03/02 e 04/02
alterados para não letivo, propiciando acolhimento da equipe de funcionários de cada
Unidade Escolar, bem como período de tempo para limpeza e organização do espaço
escolar para recebimento dos alunos em 07/02, primeiro dia letivo sugerido de 2022.
Tal proposta não altera os 200 dias letivos.

CONCLUSÃO
De forma unânime o Conselho Municipal de Educação aprova os 200 dias letivos e
aguarda a resposta da Proposta de Alteração.

Ana Luiza de Oliveira Pinheiro
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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