
RESOLUÇÃO SME Nº 17, DE 15 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre a alteração do recesso escolar e das 

férias docentes nas escolas do Sistema Municipal de 

Ensino de Catanduva/SP. 

  

A Secretária Municipal de Educação, com fundamento, no inciso IV do artigo 171 da Lei nº 

3.234 de 17/10/1996, e:  

- considerando o disposto no Decreto Estadual nº 65.613, de 09 de abril de 2021; 

- considerando o disposto no Decreto nº 7.986, de 12 de abril de 2021; 

- considerando a necessidade de assegurar as providências e medidas de combate e 

disseminação da COVID – 19; 

- considerando o início da campanha de vacinação aos docentes e funcionários da Rede 

Municipal de Ensino, a partir de 47 (quarenta e sete) anos de idade; 
                

RESOLVE:  

 

Art. 1º Ficam antecipadas as férias docentes, referentes ao mês de julho de 2021, sendo o 

gozo das mesmas no período de 03 a 17 de maio de 2021.  

Parágrafo Único. Os docentes efetivos que não têm direito a gozo de férias e os docentes 

contratados cumprirão horário de trabalho em sua sede de lotação, durante o período 

supracitado. 

 

Art. 2º Fica alterado o recesso escolar, no Calendário Escolar 2021, como segue: 

I – Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular – Anos Iniciais e Anos Finais, e 

Educação de Jovens e Adultos – Anos Iniciais: recesso escolar alterado de 20 a 25 de julho 

de 2021, para 21 a 25 de julho de 2021; 

II – Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais: recesso escolar de 20 a 22 de julho de 

2021 para 21 e 22 de julho de 2021; 

III – Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais: atribuição de aulas do 2º semestre de 20 

de julho de 2021 para 21 de julho de 2021. 

 

Art. 3º O Calendário de provas bimestrais do Ensino Fundamental deverá ser unificado, de 

acordo com orientações passadas pelo Departamento de Orientação Pedagógica. 

 

Art. 4º Fica alterado o Feriado do dia do Município, de 14 de abril de 2021 para o dia 09 de 

abril de 2021, conforme Decreto Municipal nº 7.984, de 05 de abril de 2021. 

 

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
 

Catanduva, aos 15 dias do mês de abril do ano de 2021. 

 

Profª Drª Cláudia de Carvalho Cosmo 
Secretária Municipal de Educação 
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