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ESTADO DO RIO GRA.NDE DO SUL ,
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Rua Liberato Salzan a,387 - Cep: 98.970-000 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N.O 52212023, DE 01 DE, FEVEREIRO DE 2023.

FIXA I{ORMAS PARA O CALEI\DARIO
E,SCOLAR DA REDE, PUBLICA MUNICIPAL DE
EI{SIi\O PARA O ANO LETIVO DE 2023.

MARIO BACKES, Prefeito em Exercício do Município de Cândido Godói,

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, e considerando a necessidade de

asseguraÍ o cumprimento dos princípios constitucionais de garantia do direito à educação e de

padrão de qualidade; considerando o disposto na Lei Federal n.o 9.394, de 20 de dezembro de

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; considerando o dever do

Poder Público de asseguraÍ, com absoluta prioridade, o direito à educação, à criança e ao

adolescente, conforme dispõe o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído

pela Lei Federal n.o 8.069, de 13 de julho de 1990.

DECRETA:
Art. 1.o O ano letivo de 2023 dos estabelecimentos de ensino da rede pública

municipal será desenvolvido de acordo com o calendário escolar de cada instituição de ensino

que adotará as seguintes datas e regras:

I-02 de fevereiro de2023 Encontros de formação e reuniões de planejamento para

servidores de apoio da EMEI Pingo de Gente;

II - 06 de fevereiro de2023: Início do atendimento aos estudantes na EMEI Pingo de

Gente/modalidade creche;

III - 09 à 15 de fevereiro de 2023: Encontros de formação continuada e reuniões de

planejamento para profissionais da educação conforme cronograma a ser comunicado pela

Secretaria da Educação e Direções de Escola;

IV - 16 de fevereiro d,e2023: Início do ano letivo discente;

Y -2010712023 a3010712023: Recesso escolar discente;

VI - A formação Continuada dos professores, além das datas previstas no item III,

acontecerá no decorrer do ano letivo de 2023 e nas horas previstas para tal, no art. 28 da Lei

n'2.78112020, podendo ocoffer ajustes na caÍga horária de acordo com a disponibilidade dos

palestrantes;

VII - 19 de dezembro de2023: término do ano letivo discente;
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VIII- 2l a 29 de dezembro de 2023: atividades nas unidades escolares de Ensino

Fundamental e da EMEI Pingo de Gente/modalidade pré-escola coordenadas pelas direções

das escolas.

Parágrafo único. Fica autorizada aprevisão de até 5 (cinco) sábados letivos, a fim de

assegurar a inte grahzaçáo do ano da lei.

Art. 2.o Os ensino da rede publica municipal deverão cumprir
acordo com a legislação vigente.

Art. 3.o dos estabelecimentos de ensino da rede publica municipal

deverão à respectiva comunidade escolar e registrados no Sistema

Educar Web , até do dia 28 de abril de 2023

4.o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaçáo.

no

ano letivo de 2023 de horas e dias letivos de

Gabinete do

M,{,{,'
ü'

Prefeito em Exercício

Prefeito de Cândido Godói, RS, em 01 de fevereiro de 2023.

Registre-se e
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