
SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

PREFEITURA DE 

R1oCl ro 
RESOLUÇÃO SME 004/2019 

de 21 de janeiro de 2019 

Altera dispositivos da Resolução SME 01812018 que dispõe sobre o calendário escolar 2019 da rede 
municipal de ensino de Rio Claro 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 1 0743 de 

02/02/20 L 7, e 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir, a todos os professores efetivos e contratados, a 

oportunidade de participação na defmição do dia e horário da HTPC; 

RESOLVE: 

Artigo 1°- O inciso IX do artigo 5° da Resolução SME 018/2018 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"IX- 04/02: reunião pedagógico-administrativa para organização do trabalho escolar dos primeiros dias 

letivos;" 

Artigo r- Fica incluído o inciso XXVI no artigo 5° da Resolução SME 018/2018 com a seguinte 

redação: 

''XXVI - 05/02: definição do dia e horário da HTPC." 

Artigo 3°- A definição do dia e horário da HTPC deve ser uma decisão coletiva, após consulta a todos os 

docentes efetivos e contratados em exercicio ua unidade educaciouaJ e em acordo com as disposições da 

Resolução SME 003/2019 que regulamenta as HTP na rede municipal de ensino de Rio Claro. 

Parágrafo único: O resultado da defmição do dia e horário da HTPC deve ser registrado em ata 

específica (conforme modelo no Anexo I desta Resolução), assinada por todos os docentes e equipe 

gestora e uma cópia deverá ser encanúnhada à Secretaria Municipal da Educação. 

Artigo 4° - Compete à direção da escola dar ciência da presente Resolução a todos os docentes efetivos e 

contratados em exercício na unidade educacional. 

Artigo 5°- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogando os dispositivos em 

contrário na Resolução SME O 18/2018. 

o 21 de janeiro de 2019. 

A~ 
ecretário Municipal de Educação 

Publicada na Secretaria Municipal da Educação na mesma data supra. 



SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

ANEXO I 

r o 

ATA DE REGISTRO DO RESULTADO DA DEFINIÇÃO DO(S) DIA(S) E HORÁRIO(S) DE 

REALIZAÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (HTPC) PARA O ANO 

LETIVO DE 2019 DA EM------------

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, após consulta a todos os docentes 

efetivos e contratados em exercício na EM e em acordo com as --------------------
disposjções da Resolução SME 003/2019 que legulamema as JJ01as de Trabalho P~agógjco (HTP) na 

rede municipal de ensmo de Rio Claro, fica registrado, na(s) tabela(s) abaixo, o resultado da definição 

do(s) dia(s) e borário(s) para a reaHzação das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) nesta U.E. 

no ano letivo de 2019, bem como a relação dos docentes e membros da equipe gestora que cumprirão em 

cada horário: 

Dia da semana: Horário: 

Nome (docente e equipe gestora) Assinatura 

Dia da semana: Horário: 

Nome (docente e equipe gestora) Assinatura 


