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PORTARIA Nº 03/20/SEMEC/NSJ/MT 

 
Dispõe sobre o calendário escolar das unidades escolares 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 
de 2021. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 

2015; 

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, 

inciso I, da Lei nº 9.394/96; 

Considerando a Publicação da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e 

altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

O Parecer CNE/CP Nº 5/2020, que trata da reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

O Parecer CNE/CP nº 11/2020, que trata das Orientações Educacionais para a 

Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto da Pandemia; 

A Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a 

Resolução Normativa nº 002/2015-CEE/MT; 

A Resolução Normativa nº 003/2020 - CEE/MT que dispõe sobre as Normas de 

Reorganização do Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2020, a serem adotadas 

pelas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, em razão da pandemia 

da COVID-19; 

Considerando a necessidade de  normatizar o início e o término do ano letivo 2021 

para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino; 

  

R E S O L V E: 
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Art. 1º - Determinar que o Calendário Escolar, bem como a matriz curricular para 

Educação Infantil/Pré-escolar e Ensino Fundamental deverá ter a carga horária anual 

mínima de 800 horas e a Educação Infantil Integral/Creche deverá ter a carga horária 

anual mínima de 1.400 horas, respeitando a especificidade de cada etapa e modalidade 

de ensino e os seguintes critérios:  

I - 24.03.2021 – retorno das férias escolares 2020/2021 e início do processo de 

atribuição/2021; 

II – 29.03.2021 a 31.03.2021 – realização das atividades da Semana Pedagógica; 

III – 05.04.2021 – Início do ano letivo e término no dia 17.12.2021. 

Parágrafo Único – Levando em consideração a necessidade da conclusão da 

carga horária do ano letivo 2020, é necessário que haja o 5º horário, onde serão 

ofertados conteúdos através de aulas não presenciais no contexto da pandemia, a fim de 

seja garantida a complementação da carga horária mínima exigida nos termos da LDB,  

no decorrer do ano letivo de 2021, devido a Pandemia do Covid-19; 

Parágrafo 1º – Para a oferta das disciplinas optativas, como também as aulas de 

Educação Física, os horários das aulas terão que ser distribuídos num só turno, cabendo 

a equipe gestora a emissão de parecer, assegurando o cumprimento das aulas e 

acompanhamento bem como o monitoramento da supracitada determinação e o referido 

parecer deve ser encaminhado para SEMEC. 

Parágrafo 2º - Os diretores das unidades escolares e o respectivo Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar deverão, no período de elaboração do calendário 

escolar do ano letivo 2021, observar as datas estabelecidas nesta Portaria e encaminhá-

lo à SEMEC para análise. 

Parágrafo 3º – Para atender a Diversidade, o calendário escolar poderá ser 

adequado à realidade de cada escola, obedecendo ao mínimo de carga horária anual nos 

termos da LDB 9.394/96, devendo a Equipe Gestora encaminhar o calendário à SEMEC 

para análise e acompanhamento. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação encaminhará para as unidades 

escolares o modelo de calendário para o ano letivo de 2021, com as datas estabelecidas 

para adequações às suas especificidades, anexo a esta portaria. 
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Parágrafo 1º - A Secretaria Municipal de Educação encaminhará a Assessoria 

Pedagógica a matriz curricular e o calendário escolar geral referente ao ano letivo de 

2021 até o dia 12/12/2020. 

Parágrafo 2º - A escola deverá elaborar o calendário escolar para 2021 com 

base nesta Portaria, após discussão em assembleia com os profissionais da Educação e 

Conselho Deliberativo que deliberado e aprovado, enviar duas vias assinadas e 

carimbadas pelo diretor da escola e Presidente do CDCE até o dia 15/01/2021 para 

chancelar pela a SEMEC e posteriormente encaminhar para a Assessoria Pedagógica 

Estadual. 

Parágrafo 3º – Levando em consideração o ano de excepcionalidade, as escolas 

municipais autorizadas e credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação-CEE/MT, 

deverão encaminhar a matriz curricular e o calendário escolar referente ao ano letivo de 

2021, para a Assessoria Pedagógica, até dia 20/01/2021. 

Art. 3º - Determinar que as férias dos professores da Educação Básica, nos 

termos do parágrafo 1º, do artigo 36, da Lei nº 453/07 sejam nos seguintes períodos: 

I - O Recesso Escolar será no período de 19 de julho a 02 de agosto de 2021, 

destinados aos alunos e professores que estejam em regência de turmas em sala de 

aula, de articulação da aprendizagem e de recursos multifuncionais, de modo que a carga 

horária do Primeiro Semestre só será finalizada no dia 16/08/2021; 

II – Ao final do ano letivo e pelo prazo de 30 dias, férias de todos os profissionais 

da educação (exceto guardas e secretários) e alunos de todas as unidades escolares de 

20.12.2021 e término em 18.01.2022, pelo prazo de 30 dias.  

Parágrafo Único - As férias dos demais servidores lotados nas unidades 

escolares e não contemplados nos incisos I e II do Art. 3º, serão definidas pela 

administração ficando determinado que será de 20.12.2021 e término em 18.01.2022, 

pelo prazo de 30 dias. 

Art. 4º - Levando em consideração o período de pandemia causado pelo 

Coronavírus será determinado que após o término das férias referente ao período de 

2020/2021, no dia 24.03.2021 o professor da educação básica, efetivo, deverá retornar as 

suas atribuições funcionais, na unidade escolar de lotação para: 
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I – Atribuição de classes e/ou aulas; 

II – Auxiliar a Comissão Escolar de Atribuição de Classes e/ou Aulas e 

Regime/jornada de Trabalho, no processo de composição do quadro de pessoal; 

III – Planejamento das atividades escolares referentes ao ano letivo/2021: 

a) Organização do horário de aulas junto ao coordenador pedagógico, no período 

de 29.03.2021 a 31.03.2021. 

b) Discussão do Projeto Político Pedagógico da escola; 

c) Planejamento anual de ensino; 

d) Discussão e planejamento que promova avanços na aprendizagem do aluno 

referente às avaliações externas (SAEB); 

Art. 5º - Compete à SEMEC acompanhar, monitorar e fazer cumprir o disposto 

nesta Portaria. 

Art. 6º - Os casos omissos serão solucionados pela SEMEC, de acordo com as 

atribuições inerentes a cada uma delas.  

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Novo São Joaquim-MT, 10 de dezembro de 2020. 

 

.................................................................................... 
LUCIDALMA ROCHA DA SILVA 
Secretária de Educação e Cultura 

Portaria nº 003/2017 
 


