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I - RELATÓRIO 

 

O Conselho Municipal de Educação de Bonito de Santa Fé em observância ao Art. 23, §2 º da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, bem como a carga horária mínima 

estabelecida na citada lei, delibera aprovação da Instrução Normativa e Calendário Escolar 

Diurno e Noturno 2022, através desse Parecer. A Secretaria Municipal de Educação 

encaminhou a este colegiado em 20 de outubro de 2021 a Instrução Normativa 2022 e 

Calendário Escolar Diurno e Noturno 2022 elaborado pela equipe de Coordenação Pedagógica 

em consonância a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, bem como a 

observância ao contexto local, solicitando mediante este colegiado a provação da referida 

Instrução Normativa 2022 e Calendário Escolar Diurno e Noturno  2022, do SistemaMunicipal 

de Ensino. 

 

II - HISTÓRICO: 

 

O Conselho Pleno, mediante a necessidade apresentada por meio de proposta pela Secretaria 

Municipal de Educação, discutiu e analisou o Calendário Letivo Diurno e Noturno do ano de 

2022, bem como a Instrução Normativa para o ano de 2022,organizada conforme 

apresentação e evidenciando a obrigatoriedade do cumprimento mínimo de oitocentas horas 

aulas, distribuídas em no mínimo duzentos dias letivos. Assim sendo, considera-se essencial as 

reflexões e sugestões pertinentes ao assunto em pauta, como afirma o Artigo 24 da LDB 

9.394/96: I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. 

 

 

III- ANÁLISE: 

 



Embasado na LDB 9.394/96, Orientações da UNCME/PB, Regimento Interno deste Conselho, o 

presente documento trata da aprovação e da análise sobre a Instrução Normativa 2022 e o 

Calendário Escolar Diurno e Noturno para o Ano de 2022, conforme oficio datado de 20 de 

outubro de 2021, enviado a este conselho a fim de avaliação e aprovação dos referidos 

documentos.  A Lei no 9.394/96, em seu artigo 24, inciso I, disciplina que: 

 

Art. 24. A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver; (...). 

 

Quanto ao Ensino Fundamental, o art. 34 define: Art. 34. A jornada escolar no Ensino 

Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola.  

 

Nota-se que os dois artigos citados se referem a cargas horarias e jornadas de trabalho 

educacional, estabelecendo mínimos conjugados, fixando, assim, direitos e obrigações, tanto 

para os estudantes e suas famílias, quanto para os profissionais da educação escolar em todos 

os níveis, etapas e modalidades de ensino, sejam ainda, dos titulares de responsabilidade 

gestora, normativa e coordenadora dos respectivos sistemas de ensino. Sendo assim, o artigo 

24 da Lei 9.394/96,deixa claro que os estabelecimentos de ensino devem oferecer aos seus 

alunos,o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

 

III - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em atendimento ao Art. 23, §2 º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, a Secretaria Municipal de Educação encaminha a este colegiado solicitação para 

aprovação do Calendário Escolar Diurno e Noturno do Sistema Municipal de Ensino para o ano 

letivo de 2022. A Instrução Normativa e o Calendário Escolar, para o ano letivo de 2022, 

apresenta carga horária mínima anual de 800 horas de efetiva regência de classe, distribuída 

em 200 (duzentos) dias letivos, excluindo o tempo reservado aos estudos de recuperação e 

avaliaçãofinal. No Calendário Escolar estão registrados: A Jornada de Planejamento 

Pedagógico do ano letivo de 2022 será desenvolvida no período de 01 a 04 de Fevereiro de 

2022; 07/02 e 14/12 data de inicio e término do ano letivo de 2022; De 01/07 a 15/07-

Períodos de recessos;  Total de dias letivos 204; 16 a 20/12 - Períodos de publicação dos 

resultados parciais do rendimento escolar, estudos de recuperação e avaliação final. 

Tópicos obrigatórios a serem observados: 

1. As Unidades Escolares que oferecerão matrícula para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

terão jornada escolar mínima de quatro horas diárias, em cada turno, sendo consideradas no 

sentido cronológico (60 minutos), conforme Parecer CNE/CEB 05/97,excluindo-se o horário de 

intervalo para distribuição da merenda escolar. Os anos finais do Ensino Fundamental terão 

jornada diária mínima de quatro horas, em cada turno, sendo consideradas no sentido 

cronológico (60 minutos), em cinco aulas diárias de 50 minutos excluindo-se o horário de 

intervalo escolar. Será admitida jornada escolar diferenciada no curso noturno e em outras 



formas alternativas autorizadas pela Lei 9.394/96 (LDB), tendo em vista a sua peculiaridade, 

observada a carga horária mínima obrigatória de 800 horas e 200 dias letivos.  

2.Os estudos de recuperação, para aluno com baixo rendimento escolar serão oferecidos pelo 

professor paralelamente ao desenvolvimento de seus programas, em processo contínuo.  

3.Após 200 dias letivos serão oportunizados, também pela escola, aos alunos com baixo 

rendimento, estudos de recuperação e avaliação final.  

4. O Calendário Escolar, constante no Anexo desse Parecer, terá critério de otimização e 

garantia no cumprimento das 800 horas e 200 dias letivos para o ano letivo/jornada escolar de 

2022.  

5. Será admitida jornada escolar diferenciada no curso noturno e em outras formas 

alternativas autorizadas pela Lei 9.394/96 (LDB), tendo em vista a sua peculiaridade, 

observada a carga horária mínima obrigatória de 840 horas e 210 dias letivos.  

6. Para o curso noturno, os estudos de recuperação, para aluno com baixo rendimento escolar 

serão oferecidos pelo professor paralelamente ao desenvolvimento de seus programas, em 

processo contínuo e após os dias letivos destinados a esses cursos serão oportunizados, 

também pela escola, aos alunos com baixo rendimento, estudos de recuperação e avaliação 

final.  

 

IV- CONCLUSÃO E VOTO 

 

O cumprimento do calendário escolar é obrigatório e necessário conforme a Lei vigente. 

Solicitamos o empenho da Secretaria Municipal de Educação e todas as instâncias 

governamentais ao bom censo dos dirigentes de escolas que em casos de falta por parte de 

professores que seja feito um calendário de reposição. 

Outro quesito a ser observado é a substituição de professores só poderá ser executadas por 

profissionais qualificados de acordo com a LBD, ou seja, o professor substituto deverá ser 

graduado em pedagogia para o ensino fundamental - anos iniciais e ensino fundamental - anos 

finais licenciatura com disciplina específica.  

Os sábados letivos trabalhados só contarão por um dia letivo independentementede sua carga 

horária. Por fim, para o cumprimento legal e legítimo do calendário escolar Municipal, é 

necessário: comprometimento, investimento, planejamento e decisão política firme e 

visionária da importância da quantidade e qualidade na educação, com participação da 

sociedade, governo, família, gestores (as), professores (as) e alunos (as). 

 

Em face do exposto, o Conselho Pleno aprova, por unanimidade o Parecer do Conselheiro (a) 

Débora Cristina Alves de Almeida 

 

 

Bonito de Santa Fé 27 de Dezembro de 2021. 

 

 

                                                               Débora Cristina Alves de Almeida 

                                                                                    Relatora 

 

 


