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será composta pelos membros abaixo designados, sob coordenação do 
primeiro:

I - Consuelo de Fátima Lima Nunes - SAGP;
II - Guiomar Alves Martins - SAGP;

IX - Sebastião Soares da Silva - SUGE;
X - Maine Martins Campos - SUGE;
XI - Julio Pereira de Moura - SPDF;

Art. 3º Todas as unidades, inclusive desconcentradas, da 

Art. 4º A Comissão deverá aprovar cronograma e concluir seus 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá-MT,  06  de  novembro  de  2020.

(Original assinado)
ALAN RESENDE PORTO

Secretário de Estado de Educação
<END:1201478:16>
<BEGIN:1201480:16>

PORTARIA Nº 603/2020/GS/SEDUC/MT.

Dispõe sobre normas para reorganização 
do Calendário Escolar de 2020/2021 no 
contexto da pandemia do Coronavírus - 
Covid-19 no âmbito das unidades escolares 
pertencentes à Rede Pública Estadual de 
Ensino, sobre o Calendário Escolar 2021 
das unidades escolares pertencentes à 
Rede Estadual de Ensino, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das 

janeiro de 2019;
CONSIDERANDO a Publicação da Lei nº 14.040, de 18 de 

agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009;

do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

O Parecer CNE/CP nº 11/2020, que trata das Orientações 

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;

Nacional e a Resolução Normativa nº 002/2015-CEE/MT;
A Resolução Normativa nº 003/2020 - CEE/MT que dispõe sobre 

de 2020, a serem adotadas pelas instituições pertencentes ao Sistema 

2021 para as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino;

RESOLVE:

Art. 1º 
do Calendário Escolar 2020/2021 e registro das atividades a serem desen-

Escolares pertencentes à Rede Estadual de Ensino.

TÍTULO I

REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021 DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL - CONTINUUM CURRICULAR 2020/2021

Art. 2º 
das atividades escolares do ano de 2020 será no dia 18.12.2020. A 
continuidade do ano letivo 2020/2021 ocorrerá a partir do dia 01.02.2021, 

§ 1º
se dará em 08 (oito) bimestres, sendo que 03 (três) serão cumpridos no ano 
de 2020 e os demais serão distribuídos no decorrer do ano de 2021.

§ 2º As legendas do Calendário Escolar 2020/2021, serão 

§ 3º

acadêmica dos alunos no Diário de Classe/2020 versão eletrônica.

Art. 3º
continuum curricular 2020/2021, -

estudantes.

Art. 4º Em decorrência da Pandemia, as unidades escolares 

ano letivo de 2020 a carga horária mínima de 800 a 1000 horas, encerrarão 
as atividades escolares no dia 18.12.2020, com o cumprimento da seguinte 
carga horária:

I - Unidades Escolares pertencentes ao 1º Calendário: 593 horas;
II - Unidades Escolares pertencentes ao 2º Calendário: 485 

horas.

Parágrafo único. A redução da carga horária prevista nos 

carga horária mínima para aprovação.

Art. 5º A complementação das 320 horas restantes para o 

ao ano letivo de 2020, serão distribuídas no decorrer do ano letivo de 
continuum curricular 2020/2021, para todas as unidades 

2º Calendário.

§1º Para atender ao continuum curricular 2020/2021, a Rede 

2020/2021.

§ 2º 

Parte Complementar dividida nas 04 (quatro) Áreas de Conhecimento: 

medida das suas proporcionalidades, possibilitando que a unidade escolar 

decorrer do ano letivo de 2020.

§ 3º

Art. 6º Para o ano letivo de 2020 e 2021, excepcionalmente, as 

Art. 7º Para os alunos matriculados nas etapas de terminalidade 

-

para ingresso na etapa seguinte.

Art. 8º continuum curricular 2020/2021, a 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT



Página 17   terça-feira, 10 de Novembro de 2020 Nº 27.874

Carga Horária restante;

Parágrafo único. 
constante no anexo I desta Portaria, a ser assinada pelo responsável legal 
ou aluno maior de 18 anos.

Art. 9º Para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 2º 

Art. 10 
biênio 2020/2021 para outra unidade escolar que não pertença à Rede 

Art. 11 Considerando o continuum curricular 2020/2021, 
os resultados obtidos nos processos avaliativos em 2020 não serão 

desenvolvidos.

§ 1º

§ 2º Caberá à unidade escolar, observando as normas em vigor 

intervenções de recuperação.

§ 3º A situação de cada estudante que não acompanhar as 

instituições deverão propor um programa de acompanhamento especial, 
contemplando soluções inovadoras/diversas a serem aplicadas durante ou 

possam superar o ponto onde se encontram e desenvolver seu processo 

§ 4º As matrículas por dependência não integram a regra do 
continuum curricular 2020/2021

Resolução nº 002/2015 CEE/MT.

Art. 12 

§ 1º No campo observação dos documentos escolares, deverá 

§ 2º 

 deste artigo, as 

Art. 13 

§ 1º Mesmo que do retorno presencial gradativo, as Unidades 

§ 2º Para a complementação da carga horária e/ou recuperação 

atenderão o continuum curricular 2020/2021 por meio de atividades não 
presenciais assíncronas.

Art. 14 O retorno às atividades presenciais devem respeitar as 

TÍTULO II

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021

Art. 15 O Calendário Escolar 2021 das Unidades Escolares 
pertencentes à Rede Estadual de Ensino deverá atender o mínimo de 200 

Parágrafo único.

continuum curricular 2020/2021

letivos.

Art. 16 
ensino, para o ano letivo de 2021, será inserido no SigEduca > GPE > 
CALENDÁRIO 2021 observando o disposto nesta Portaria, e:

I - caberá ao Diretor Escolar junto com o Conselho Deliberativo 
da Comunidade Escolar discutir e aprovar o Calendário Escolar, inserir as 

2021, devidamente assinado, observando os incisos I e II, para homologação 
da Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Gestão Escolar, 

atendimento@educacao.mt.gov.br

§ 1º

§ 2º A Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de 

26/11/2020.

§ 3º 

outra via na Unidade Escolar, sendo que ambas devem estar carimbadas 

Art. 17 Caberá às Unidades Escolares da Rede Municipal e 

duas vias do calendário 

02/12/2020 a 12/12/2020.

Art. 18 

do calendário das unidades escolares quanto à data de início e término 
do horário de atendimento e do ano letivo, bem como regulamentar 
as férias previstas, objetivando o atendimento da demanda de alunos que 

de inserção do calendário, de acordo com o previsto nos artigos 22 e 24 
desta Portaria.

Parágrafo único. O disposto descrito nesse artigo deverá ser 
registrado em Ata, e assinado pela Secretaria Municipal de Educação, 

Art. 19 
do Campo, Educação Quilombola e Educação Indígena, o calendário 
escolar poderá ser adequado à realidade de cada região, obedecendo às 
exigências previstas na legislação de ensino quanto ao mínimo de dias 
letivos e carga horária anual.

Art. 20 Para as Unidades Educacionais da Rede Estadual de 
01.02.2021 

20.12.2021.
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§ 1º

recesso escolar 19 de julho 
a 02 de agosto de 2021, destinado aos alunos e servidores que estão 

motoristas dos ônibus escolares lotados nas escolas estaduais especiali-

§ 2º
escolares, com início em 21.12.2021 e término em 19.01.2022
de 30 (trinta) dias.

§ 3º 
escolares e não contempladas neste artigo serão tratadas em Portaria 

Art. 21 O período de Atribuição de Classes e/ou Aulas e Regime/

cronograma abaixo:

a) 20.01.2021 a 21.01.2021- na unidade escolar;
b) 22.01.2021 a 25.01.2021 

Parágrafo único.
serão tratadas em Instrução Normativa e Edital de Seleção.

Art. 22 

escolar de lotação.

b) 01.02.2021 - inicio / continuidade do ano letivo;
c) 19.07.2021 a 02.08.2021 - recesso escolar;

Art. 23
cumprir o disposto nesta Portaria.

Art. 24 A Rede Municipal de Ensino poderá adotar esta resolução 

colaboração, respeitadas a autonomia dos sistemas.

Art. 25 Os casos omissos serão solucionados pelas Secretaria 
Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGPE e Secretaria Adjunta de Gestão 
Educacional - SAGE, de acordo com as atribuições inerentes a cada uma 
delas.

Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 27 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Cuiabá-MT,  06  de  novembro  de  2020.

(Original assinado)
ALAN RESENDE PORTO

Secretário de Estado de Educação

ANEXO I

(modelo)

Eu, ___________(responsável legal ou aluno maior de 18 anos)_________, 
RG nº ________________, CPF nº_______________________, estou ciente 

______(nome do aluno)______________, 

_______(unidade escolar)__________, município 
______________,
na Portaria 603/2020/GS/SEDUC/MT, por:

(    
Horária restante.

2021.

(Município/MT), ____ de ______________ de 2020.

_________________________________________________
Assinatura do responsável legal ou aluno maior de 18 anos

<END:1201480:18>

<BEGIN:1201481:18>

PORTARIA Nº 604/2020/GS/SEDUC/MT.

Institui comissão para a elaboração do 
plano estratégico de retorno das atividades 
escolares presenciais no âmbito da rede 
pública estadual de ensino.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das 

janeiro de 2019,
Considerando o que dispõe o Decreto nº 510, de 04 de junho 

de 2020, que trata da suspensão das aulas presenciais no âmbito da rede 

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a comissão para elaboração do plano 

descritos:

Educacional;
II - Maria Teresinha Fin - Superintendente de Educação Básica;
III - Lucia Aparecida dos Santos - Superintendente de 

Diversidades Educacionais;
-

mento Escolar;

MT.

Art. 2º 

Art. 3º
portaria, a comissão poderá dialogar com representantes dos Municípios, 
autoridades sanitárias e demais atores envolvidos na retomada das 
atividades escolares.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Cuiabá-MT,  06  de  novembro  de  2020.

(Original assinado)
ALAN RESENDE PORTO

Secretário de Estado de Educação
<END:1201481:18>

SECITEC

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

<BEGIN:1201385:18>

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020/SECITECI/MT

I-Partes:
Contratante: SECITECI/MT
Contratada: SUPER ESTÁGIO LTDA - EPP / CNPJ: 11.320.576/0001-60
II- Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 002/2020/SECITECI/MT 

III
339037 e Fonte 192
IV - Valor: R$ 146.786,40 (Cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta 
e seis reais e quarenta centavos)
V - Modalidade: Adesão Participante
ASSINAM: Em Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2020. Djalma Silvestre 
Fernandes (em substituição - Portaria 123/2020)
Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação e Poliana Modenesi 
Ferraz Representantes legal.
<END:1201385:18>
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