
       

 

 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTRUÇÃO Nº. 285/2021 

 Dispõe sobre a alteração do Calendário Escolar para a Rede 

Municipal de Ensino de Lins para o ano de 2021.  

 

  A Secretária Municipal de Educação, considerando: 

 

 o Decreto Municipal nº 12.077, de 17 de março de 2020, que “Declara situação de emergência no 

Município de Lins/SP e define outras medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do novo 

coronavírus – COVID/19” e suas alterações; 

 o Decreto Municipal nº 12.476, de 09 de março de 2021, que “Institui medidas para o enfrentamento 

da pandemia decorrente do coronavírus; 

 o Decreto Municipal nº 12.470, de 05 de março de 2021, que “Dispõe sobre o funcionamento das 

instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Lins, das instituições públicas da Rede 

Estadual de Ensino e das instituições de ensino privadas sediadas em Lins. 

 a necessidade de adequar os Calendários Escolares elaborados e homologados em acordo com a 

Instrução SME nº 278/2021, expede a presente Instrução: 

 

1. Todas as Unidades Escolares deverão alterar o seu Calendário Escolar, como segue: 

 

1.1 O período de 22/03 a 31/03/2021: passa a ser considerado 10 (dez) dias de Férias; 

 

1.2 Os dias 01 e 02/04/2021: passam a ser considerados 02 (dois) dias de Recesso Escolar. 

 

1.3 O período de 12 a 23/07/2021 passa a ser considerado letivo, devendo registrar o símbolo (●) para dia 

letivo; 

 

2. O Calendário Escolar com as alterações deve ser encaminhado em duas (02) vias à Supervisão de 

Ensino da Secretaria Municipal de Educação para a devida análise e posterior homologação pela 

Secretária Municipal de Educação juntamente com a documentação de pagamento referente ao mês de 

março.. 

 

3. A entrega deste Calendário Escolar com alteração, não exime a direção da Unidade Escolar  de manter 

no arquivo o Calendário Escolar homologado anteriormente.  

 

4. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua divulgação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Lins, 12 de março de 2021 

 

Assinado no original 
Thaisa Helena Rosa Fioravante 

Secretária Municipal de Educação 


