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A Secretaria de Estado da Educação, o Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino do Estado de Goiás (Sinepe), a Secretaria de Educação e Cultura de 
Montividiu e a Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e 
Assistência Social, em cumprimento ao disposto no Art. 14, inciso VII, da Lei 
Complementar Estadual N. 26/98, encaminham, ao Conselho Estadual de 
Educação, as suas propostas de calendário escolar para o ano de 2010, 
processos N s.200900044002181 ,200900044002159, 2009000044002311 e 
200900044002123, respectivamente. 

Como se trata de processos que versam sobre o mesmo objeto, 
determinou-se o seu apensamento. 

o calendário proposto pela Secretaria de Estado da Educação prevê 
recesso escolar até o dia 16 de janeiro, planejamento e organização 
administrativa, de 18 a 29 de janeiro, início das aulas ao 10 de fevereiro, 30 dias 
de férias em julho e término do ano letivo aos 22 de dezembro, totalizando 208 
dias letivos, dos quais oito são reservados ao trabalho coletivo, que se realiza 
nas unidades escolares a ela vinculadas; o do Sinepe, recesso escolar até o dia 
16, início das aulas dia 18 de janeiro, 30 dias de férias em julho e término aos 
22 de dezembro, perfazendo 200 dias letivos; o da Secretaria Municipal de 
Montividiu, recesso escolar até o dia 8 de janeiro, planejamento de 11 a 15 de 
janeiro, início das aulas dia 19 de janeiro, 30 dias de férias em julho e término 
do ano letivo aos 17 de dezembro, com 204 dias letivos; e o da Instituição 
Adventista, recesso escolar até o dia 17 de janeiro, formação continuada e 
planejamento de 18 a 29 de janeiro, início das aulas dia 10 de fevereiro, 30 dias 
de férias em julho e término no ano letivo aos 15 de dezembro, com 203 dias 
letivos. 

Como a matéria sobre a qual versam os epigrafados processos é de 
competência exclusiva do Conselho Estadual de Educação, consoante o 
disposto no Art. 14, inciso VII, da Lei Complementar Estadual N. 26/98, deles 
se conhecem. 

o calendário escolar deve procurar atender aos fins SOCIaIS aos 
quaIs as unidades escolares destinam-se, dentre eles as peculiaridades 
regionais, as regras legais, os aspectos pedagógicos e a possibilidade de 
transferência escolar. Para que todos esses aspectos sejam contemplados, é 



,. 

CEE 
CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO Estado de Goiás 
Conselho Estadual de Educação 

Conselho Pleno 
PROCESSO: N. 200900044002181/2009000440021591200900044002159/200900044002311/200900044002123 
NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SINEPElSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DE MONTIVIDIU/ INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSUNTO: CALENDARIO ESCOLAR PARA O ANO DE 2010 

imperioso que haja identidade entre início e fim do ano letivo, para as redes 
públicas estadual e municipal e para as escolas particulares, uma vez que as 
três compõem o mesmo sistema de ensino, no caso concreto, o Sistema 
Educativo do Estado de Goiás, nos termos do Art. 10

, da Lei Complementar 
Estadual N. 26/98. 

Vários são os fundamentos para essa identidade, trazem-se, aqui, a 
título de ilustração, dois de destacada relevância social, a possibilidade de 
transferência do aluno de uma unidade escolar para outra, quer seja no mesmo 
Município, quer seja para outro; sem essa identidade, em casos que tais, 
verificar-se-ia descompasso, para mais ou para menos, no cumprimento da 
programação curricular e no processo avaliativo, com reflexos negativo na 
aprendizagem. 

o segundo fundamento diz respeito à imperiosa necessidade de os 
docentes gozarem de férias e de recesso escolar, sem os quais não há descanso, 
e, conseqüentemente, reposição das energias despendidas ao longo do ano 
letivo. Isto porque considerável parcela de professores trabalha em mais de 
uma rede, e, não raras vezes, nas duas públicas e em escola particular. Assim, 
não havendo coincidência de recesso escolar de férias, não é possível o 
descanso. 

Destarte, propõe-se, para o ano letivo de 2010, o seguinte 
calendário escolar, a ser observado por todas as unidades escolares 
jurisdicionadas ao Conselho Estadual de Educação: 

a) recesso escolar até o dia 17 de janeiro; 
b) formação continuada, planejamento e organização administrativa, a 
partir do dia 18 de janeiro; 
c) início das aulas entre o dia 25 de janeiro a 10 fevereiro; 
d) férias de 30 (trinta) dias, de 10 a 30 julho; e 
e) término do ano letivo entre 17 e 23 de dezembro, desde que 
observados as 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar, 
distribuídas, no mínimo, em 200 (duzentos) dias letivos, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, caso haja, e, incluídos os conselhos 
de classe. 

Frise-se que, para o cumprimento do disposto no Art. 24, inciso I, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e 33, inciso I, e 
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alínea 'a', da Lei Complementar Estadual N. 26/98, são considerados como 
sendo de dias letivos as atividades previstas no projeto político pedagógico, 
realizadas dentro ou fora da unidade escolar, com a presença dos professores e 
de suas turmas e com controle de freqüência. 

Ressalva-se, aqui, que os dias de trabalho coletivo, previstos no 
calendário escolar da Secretaria de Estado da Educação, somente poderão ser 
considerados como dias letivos quando observarem essas condições; sendo a 
sua realização ou não, aos sábados, de competência da unidade escolar, que, de 
forma autônoma, decidirá sobre eles, nos estritos parâmetros da gestão 
democrática, consoante a expressa anuência da Coordenadora de 
Desenvolvimento e Avaliação da Secretaria de Educação, Professora Edvânia 
Braz Teixeira Rodrigues, devidamente registrada na Ata da Sessão que 
deliberou sobre o calendário retro. 

É o voto. 

José Ger~ de Santana Oliveira 
Conselheiro Relator 
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