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Instrução Normativa SEMEC Nº 01/2022 

 

ORIENTA ACERCA DA REORGANIZAÇÃO DO 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2022  

 

CONSIDERANDO que os dispositivos legais previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB-9394/96) determinam o cumprimento de carga horária mínima anual 

de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar na 

educação básica; 

CONSIDERANDO a portaria SEMEC-PI/Nº 04/2022 que estabelece o calendário letivo de 

2022 para as escolas da Rede Municipal de Juazeiro do Piauí; 

CONSIDERANDO as especificidades locais, tais como, feriados, festejos religiosos e outros, 

precisam estar previstas no Calendário letivo sendo necessária a reorganização do Calendário 

Oficial; 

CONSIDERANDO a portaria 019/2018, institui a hora/aula equiparada à hora relógio de 60 

(sessenta) minutos na Rede Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí dos níveis: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e EJA e Altera o Quadro Curricular 

para todas as modalidades de Ensino. 

CONSIDERANDO que o cumprimento da carga horária mínima requer que haja a reposição, 

sem perda qualitativa das horas letivas, previstas em calendário escolar não trabalhado, 

especialmente as paralisações e movimentos grevistas. 

A Secretaria Municipal da Educação de Juazeiro do Piauí orienta:  

 

I – Quanto ao Funcionamento da Escola: 

Para o funcionamento das escolas, a Secretaria Municipal de Educação, apresentou duas 

propostas de calendário escolar, as escolas que não optarem por nenhuma das propostas do 

calendário escolar deverão apresentar proposta individual a ser analisada e validada pela 

Supervisão da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC juntamente com Conselho Municipal 

de Educação-CME-Juazeiro. As escolas anexas que não têm Conselho Escolar deverão ter suas 

propostas organizadas pelos presidentes dos Conselhos das Escolas Núcleo a qual fazem parte. 

As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino deverão reorganizar o calendário escolar 

do ano de 2022 de forma a garantir o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária 

anual de 800 (oitocentos) horas, prevista para os diferentes níveis de ensino. 

Em caso de qualquer alteração que se fizer necessária no Calendário Escolar já validado pela 

Portaria SEMEC Nº 04/2022, de 14 de fevereiro de 2022 e Homologado pela Resolução CME 

Nº 01/2022, de 30 de março de 2022, seja por atraso no início das aulas ou pela sua interrupção, 
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a escola deverá apresentar um novo calendário que contemple tal reorganização, seja para uma 

única turma ou para a escola como um todo. 

As escolas deverão, até 29 de julho de 2022, enviar a Ata da reunião e Calendário Escolar, caso 

apresente nova proposta, no e-mail da Secretaria Municipal de Educação 

semecjuazeiropi@gmail.com.  Os calendários deverão estar validados pela Supervisão da 

Secretaria Municipal de Educação juntamente com Conselho Municipal de Educação até o final 

do mês de julho de 2022. 

O Conselho Municipal de Educação, por meio dos conselhos escolares realizará monitoramento 

sobre cumprimento dos dias letivos e carga horária conforme calendário escolar adotado por 

cada unidade de ensino. 

 

II – Quanto à configuração de dias letivos: 

Cada dia civil trabalhado de 04 (quatro) horas de efetivo trabalho escolar, fica facultado o 

aumento da carga horária diária como forma de cumprir as 800 (oitocentos) horas, permitindo 

que ultrapasse as 04 (quatro) horas diárias previstas para cada dia letiva, podendo ser registrada 

como hora letiva a mais. 

Consideram-se como letivos os dias em que houver a presença obrigatória dos (as) estudantes 

e, sob orientação dos professores, sejam desenvolvidas atividades regulares de aula e outras 

programações didático-pedagógicas que visem à efetiva aprendizagem. 

As escolas poderão computar como dia letivo todos os sábados que forem destinados para 

reposição desde que não inclua os sábados já previstos no calendário, podendo esses serem 

alternados com atividades presenciais e não presenciais. 

 

III – Quanto à análise e validação do Calendário Escolar: 

A análise do Calendário das escolas que funcionaram parcialmente levará em consideração o 

mapa diário de adesão ao movimento grevista enviado a Secretaria Municipal de Educação-

SEMEC e o Relatório de registro de aulas/frequência dos alunos nos diários de classe. O 

calendário destas escolas deverá prevê o número de dias letivos necessários à cobertura de toda 

a carga horária. 

A análise do Calendário das escolas que aderiram totalmente ao movimento grevista levará em 

consideração o início do período letivo 2022 e a partir do retorno das atividades letivas 

informado pela Secretaria Municipal de Educação-SEMEC e o Relatório de registro de 

aulas/frequência dos alunos nos diários de classe. Caso a escola não faça adesão pelas propostas 

da Secretaria Municipal de Educação, neste caso, a escola deverá apresentar calendário com no 

mínimo 800 (oitocentos) horas, contados a partir da data de seu início do período letivo 2022. 

As escolas que tiverem calendário escolar indeferido devem cumprir as observações postadas 

pela Supervisão da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC juntamente com Conselho 
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Municipal de Educação-CME-Juazeiro, imediatamente, realizar a correção das informações 

para que o calendário seja validado. 

Em caso de dúvida quanto ao preenchimento nos diários, a escola deverá recorrer Supervisão 

da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC. 

 

IV- Quanto à reposição de aulas 

O registro de aulas deve ser feito a partir do dia em que o professor retornou suas atividades, 

ficando as datas que as aulas estiverem parada para o registro da reposição de carga horária. Ao 

registrar estas aulas, o professor deverá qualificá-la como “REPOSIÇÃO” registrando no 

campo do diário destinado para tal fim. 

 

Juazeiro do Piauí-PI, 27 de julho de 2022 

 

______________________________________ 

Vilma Maria Pereira Lopes 

Secretária Municipal de Educação 

CPF: 987.171.463-72 

Juazeiro do Piauí – PI 

 


