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RESOLUÇÃO SME Nº 11, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

 

Dispõe sobre a antecipação do recesso escolar e 

férias nas escolas do Sistema Municipal de Ensino 

de Catanduva/SP. 

 

  

                                  A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais 

considerando: 

 

- o Decreto nº 7.756, de 16 de março de 2020; 

-  a adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio do novo coronavirus (COVID-19); 

- a adesão parcial do Município ao Calendário Escolar do Governo do Estado de São Paulo; 

                

RESOLVE:  

 

             Artigo 1º - Será realizada a antecipação do recesso escolar, a contar de 23 de março, os dias 

de Recesso Escolar previsto no Calendário escolar 2020, da seguinte forma: 

 

I - referente ao mês de julho, dias 07 e 08, ocorrerá nos dias 23 e 24 de março; 

II – referente ao mês de dezembro, dias 24 a 31 de dezembro, ocorrerá do dia 25 de março ao dia 01 

de abril;  

 

             Artigo 2º - Será realizada a antecipação das férias docentes, referentes ao mês de julho de 

2020, que serão gozadas no período de 09 a 23 de abril de 2020;  

 

            Artigo 3º - Os dias 02 a 08 de abril de 2020 serão repostos de acordo com o calendário 

escolar, que será reorganizado integralmente quando do retorno das aulas;  

 

            Artigo 4º - Havendo a necessidade de outras providências para o período posterior ao que 

trata essa resolução, a Secretaria Municipal de Educação informará a todos os interessados em 

tempo hábil.  

 

          Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Catanduva, aos 06 dias do mês de abril do ano de 2020. 

 

 

Profª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca 

Secretária Municipal de Educação 
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