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COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO
CALENDÁRIO ESCOLAR-REDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO-MG

O Município de Presidente Olegário torna público, à Comunidade Escolar, que o Calendário
Escolar da Rede Municipal terá inicio no dia 05/02/2018, como previamente foi divulgado aos
familiares dos nossos alunos por ocasião do término do ano letivo de 2017, considerando:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, flexibiliza a organização do
Calendário escolar, recomendando sempre que possível o atendimento das conveniências de
ordem climática, econômica ou outras formas que justificam a sua organização para maior
beneficio aos usuários.
Iniciar o ano letivo em 05/02/2018 visa dar aos pais dos alunos da Educação Infantil,
principalmente das creches, oportunidades de atendimento aos filhos pequenos podendo, desse
modo, trabalhar com mais tranquilidade sabendo que as instituições educativas estarão abertas
logo no inicio de mês de fevereiro.
A LDBEN rege que a Educação Infantil - 1ª Etapa da Educação Básica é de
responsabilidade dos municípios.
 Iniciar em 05/02/2018 será mais dias de oportunidade de emprego para designados, vez
que dificuldades de não terem contratos de trabalho geram um ciclo: Se não temos empregos
temos complicações em honrar nomes e compromissos, não circula mercadoria, compra e venda
no comércio, enfim todo o município sofre com a falta de dinheiro e serviços. Dessa maneira,
respeita-se essa questão social, para que nosso município caminhe economicamente também.
 Iniciar em 05/02/2018 visa atender a prerrogativa do mínimo de 200 dias letivos,
respeitando questões climáticas, visto que no mês de dezembro temos muitos problemas com o
inicio do período chuvoso e o transporte escolar não consegue êxito com a frequência dos alunos.
 Iniciar em 05/02/2018 é também uma possibilidade de não incluir uma quantidade
maior de sábados letivos no calendário, preservando assim o direito ao descanso semanal, que é
tão sagrado para revigorar as energias tanto para os alunos quanto para os servidores
No entanto, queremos honrar nosso compromisso de mútua cooperação com relação aos
usuários da Rede Estadual, tranquilizando as famílias que necessitam do transporte escolar e
atenderemos o Calendário Escolar da Rede Estadual de Ensino (desde que haja frequência nos dias
letivos de sábados e meados do mês de dezembro).
Cientes que respeitando a posição estadual para o seu Calendário Escolar, mas com a
autonomia legal para elaboração do Calendário Escolar da Rede Municipal, não queremos a
divisão da educação, e sim abrir portas oportunizando aos alunos/famílias/trabalhadores da
Educação do Município de Presidente Olegário de terem um ano letivo, em 2018, abençoado com
êxito e coroado de bons resultados e aprendizado!
Verifica-se como SAUDÁVEL, Presidente Olegário, mesmo com a crise existente em âmbito
nacional, conseguir abrir o ano letivo no início do mês de fevereiro.
Segue cronograma de distribuição de turmas para servidores efetivos e contratados em
2018.
Maiores informações pelos telefones 34 38111247/38111006.
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CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS - servidores efetivos
Data
19 de janeiro

22 de janeiro

Escola
-E.M. Osvaldo Cruz
-E.M. São Geraldo
-E.M. Geraldo Conrado
-E.M. Pimpim Moreira
-E.M. Olavo Bilac
-E.M. Prefeito Antonio Irineu
Godinho
- C.M.Ed Francisco Campos
- Creche João e Maria
E.M. Profª Carmem Celina

23 de janeiro

C.M. Ed. Casa da Criança

23 de janeiro

E.M.Valdir Pereira Araujo

24 de janeiro

C.M. Ed. Andre Araujo

24 de janeiro

E.M. Profª Girlene Graçano

Assunto
Distribuição de turmas
Professores PI / Auxiliares de
serviços gerais/ Agentes
Educativos.

Local

8h

SEMEC

Professores PI

8h

Carmem Celina

Professores PII
Auxiliares de Serv. Gerais/ Agentes
Educativos
Professores PI
Auxiliares de serviços de Gerais
Agentes Educativos
Professores PI
Auxiliares de serviços de Gerais
Agentes Educativos
Professores PI
Auxiliares de serviços de Gerais
Agentes Educativos
Professores PI

13h
16h

Auxiliares de serviços de Gerais
Agentes Educativos
25 de janeiro

Horário

Deferimentos dos pedidos de mudança de lotação

8h
10h
12h30
13h30
15h30
16h30
8h
9h30
10h30
13h

SEMEC

SEMEC

SEMEC

SEMEC

15h
16h
8h

SEMEC

Designação Professor I/Professor II/ Agentes Educativos e Auxiliares de serviços gerais
Data
Assunto
Horário
Local
25 de janeiro
- Áreas especificas:
10h
*Letras
Secretaria Municipal
*Estudos Sociais
de Educação
*Coordenador de Educação Infantil
*Especialista de Ed. Básica
29 de janeiro
Professor PI
8h
Agentes Educativos
14h
30 de janeiro

Professores PII
Auxiliares de serviços de Gerais

8h
14h

Presidente Olegário/MG, 09 de janeiro de 2018
Ana Maria Ferreira Sousa/Secretária Municipal de Educação

