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Dispõe sobre a instituição do Calendário Escolar das Unidades da Rede Estadual
de Ensino Público para o ano letivo 2019, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais
e, CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no
Artigo 24, inciso I, da Lei nº 9.394/96;
CONSIDERANDO que é prerrogativa desta Secretaria definir as diretrizes para
as Escolas da Rede Estadual, quanto a organização, cumprimento e
acompanhamento do tempo escolar previsto em lei;
CONSIDERANDO a importância do Calendário Escolar no processo educacional
como elemento norteador das ações administrativas e pedagógicas
programadas;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e uniformizar o início e término
do ano letivo 2019 nas Unidades de Ensino da Rede Estadual;
CONSIDERANDO que, a uniformização do calendário, possibilitará, em
concomitância com a rede municipal, ofertar transporte, alimentação escolar e
acompanhamento da lotação dos profissionais da educação de modo planejado,
impulsionando a qualidade de ensino;

RESOLVE:

Artigo 1° – Instituir o Calendário Escolar 2019, de forma a garantir o cumprimento
da carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.

Artigo 2° - Estabelecer para todas as Escolas da Rede Estadual de Ensino, como
término das atividades letivas do ano de 2018, a data máxima de 31/01/2019 e
para início do ano letivo 2019, a data de 19/02/2019.

§ 1°-Será permitida à Unidade Escolar propor Calendário diferenciado, somente
em decorrência de reforma e/ou ampliação nda escola, devendo ser submetido à
SAEN/Secretaria Adjunta de Ensino até 04/02/2019, para análise e aprovação,
condicionada ao controle de frequência do aluno.

Artigo 3° - São considerados como de efetivo trabalho escolar os dias em que
forem desenvolvidas atividades regulares de aulas e/ou outras atividades
didático-pedagógicas que assegurem a efetiva aprendizagem dos conteúdos
curriculares.



§ 1°- Não será permitida a realização de atividades não programadas no
Calendário Letivo e/ou no PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola, em
detrimento das aulas previstas.

§ 2° - As aulas programadas que deixarem de ser ministradas, por quaisquer
motivos, devem ser repostas, a fim de que os dias letivos sejam cumpridos,
conforme a legislação pertinente e devem ser reportadas à SAEN (Secretaria
Adjunta de Ensino).

Artigo 4° - Todas as Unidades de Ensino da Rede Estadual devem apresentar à
comunidade escolar o Calendário Letivo 2019, bem como afixá-lo em local de
fácil visibilidade, para acompanhamento de seu cumprimento.

Artigo 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Belém, 22 de janeiro de 2019.

Profa. Leila Freire
Secretária de Estado de Educação




