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RESOLUÇÃO SME 013/2020 

 

 

Altera a Resolução SME 012/2020, de 04/04/2020, que dispõe sobre a elaboração do 

calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares presenciais como medida 

de prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19) e dá providências correlatas. 

 

O Supervisor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Nova Aliança, no uso de suas 

atribuições considerando: 

 

A Resolução SEDUC 60 de 19/08/2020, que altera a Resolução Seduc – 47, de 29-4-2020, que 

dispõe sobre a elaboração do calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares 

presenciais como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19) e dá 

providências correlatas. 

 

Resolve: 

 

Artigo 1º – Alterar o inciso VI, do artigo 2º, da Resolução SME 012/2020, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 “VI – recesso escolar: de 17 a 28 de janeiro; de 23 de março a 05 de abril; 24 a 28 de agosto; e 

no mês de dezembro, após o encerramento do ano letivo;” 

 

Artigo 2º – Em razão do recesso escolar no período de 24 a 28-08-2020, deverá ser 

providenciada a alteração no calendário escolar homologado. 

 

Artigo 3º – Farão jus ao período de recesso escolar, de 24 a 28-08-2020, os integrantes da classe 

de Suporte Pedagógico, do Quadro Magistério (QM), do Quadro de Apoio Escolar (QAE) e do 

Quadro da Secretaria da Educação (QSE), em exercício na Unidade Escolar. 

Parágrafo 1º – Durante o recesso escolar, o Diretor de Escola deverá manter, no mínimo, um 

servidor integrante do quadro administrativo, em escala de revezamento. 
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Parágrafo 2º – Os servidores colocados em recesso poderão ser convocados pelo Superior 

Imediato, caso haja necessidade de recebimento na escola de materiais pedagógicos ou de 

quaisquer outras necessidades destinadas à unidade escolar. 

 

Artigo 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

 
 
 
 

Nova Aliança, 20 de Agosto de 2020. 
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