
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  reposição  
de dias e horas letivas e aprovação prévia de  
Calendário Escolar diferenciado nos termos da  
Lei Federal nº 9.394/96 –LDBEN, art. 23, § 2º  
e  24,  inciso  VI  e  Parecer do  CNE/CEB 
19/2009 . 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Capão da Canoa/RS, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento nos artigos 23, § 2º e 24, inciso VI da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; e no Parecer do CNE/CEB nº 19/2009.

Resolve:

Art.1º  -  Toda  proposta  de  Calendário  Escolar  fundamentada  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases   da 

Educação Nacional – LDBEN, art. 23, § 2º, deve ser encaminhada previamente pela SME/ Capão 

da Canoa/ RS ao Conselho Municipal de Educação para análise, manifestação e aprovação.

Art. 2º-  As propostas de Calendário Escolar devem prever, obrigatoriamente,  200 dias letivos  e 

800 horas mínimas anuais, mesmo se disso implicar a defasagem entre ano letivo e o ano civil.

Parágrafo  Único  –  Todas  as  propostas  de  Calendário  Escolar  devem  ser  construídas  com  a 

participação da mantenedora e dos segmentos da comunidade escolar, a partir da Proposta Político 

Pedagógica de cada instituição de ensino.

Art. 3º- Somente após a autorização deste Conselho, o Calendário Escolar poderá ser aplicado por 

instituição de ensino do Sistema Municipal de Ensino de Capão da Canoa, entrando em vigor a 

partir da aprovação deste colegiado.
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Art. 4º- A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. Aprovada, por unanimidade, em sessão plenária de 16 de setembro de 2009.

JUSTIFICATIVA:

No Parecer  CEED/RS nº 740/99 que trata das orientações para o Sistema Estadual 

de  Ensino,  relativas  aos  artigos  23  e  24  da  Lei  Federal  nº  9394/96  no  que  tange  ao 

cumprimento das 800 horas letivas  e 200 dias letivos “pode a escola planejar seu ano  

letivo, fazendo constar de alguns dias da semana – na 2ª feira ou no sábado, apenas para  

exemplificar  – um n° menor de horas letivas  para atender a outras atividades  – como  

reunião de professores – sem que, por isso se tenha de por em dúvida a validade do dia  

letivo, o mesmo pode ser dito de eventos fortuitos como a falta de energia elétrica, à noite,  

ou um temporal que se abate sobre a localidade, forçando a interrupção antecipada do  

trabalho. Nada disso invalida um dia letivo, pois o que importa, conforme a lei é que ‘a  

carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de  

efetivo trabalho escolar  (...)”
Este  colegiado  entende  que  as  escolas  possam  organizar  um  Calendário  Escolar 

diferenciado em  situações imprevistas,  tais como:  catástrofes naturais,  sinistro,  epidemias,  etc.,  

sendo assim esse colegiado ratifica que seja mantida a organização de um calendário escolar com 

200  dias  letivos,  e  a  obrigatoriedade  do  cumprimento  integral  da  carga  horária  mínima  anual  

prevista em lei.

Os motivos que venham a sustentar a organização de um Calendário Escolar nessa 

possibilidade devem pautar-se por objetivos articulados a uma realidade complexa e abrangente e  

não por características espontaneístas, administrativas ou por interesses meramente economicistas e 

episódicas de mantenedoras, devendo a proposta a ser analisada contemplar os 200 dias e 800 horas 

letivas mínimas estabelecidas na legislação..

Toda proposta de Calendário Escolar diferenciado deve respeitar às 800 horas anuais e 

200 dias  letivos,  devendo ser  submetida  à  análise  e  supervisão  permanente  do seu Sistema  de 

Ensino e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação antes da sua aplicação.

Aprovada em plenária de 16 de setembro de 2009.



Profª Rosmari Nicolau de Melo Santos,
Presidente.


