
 

 
 

 

 

Etec Rodrigues de Abreu ─ Cód.  135 ─  BAURU/ SÃO PAULO 

                                                                                                             

CALENDÁRIO ESCOLAR – 2022 

─ ALTERAÇÕES ─ 

  CURSO: Enfermagem  Módulo: 2º MÓDULO 

 (Utilizar este modelo para todas as alterações, durante o ano vigente, em decorrência de feriados não previstos, suspensão de dias letivos em caráter emergencial) 

Data 
prevista 

no 
Calendário 

Escolar 

(dia/mês) 

Alterada 

para 

(dia/mês) 

Motivo que gerou a alteração 

Diretor da Escola 
Nome Supervisor(a): 

Homologação da Supervisão 

Data Assinatura Data Assinatura 

12/02 12/02 

Abrir como Sábado letivo, devido a 

necessidade de adequação de 
horário dos docentes, obedecendo o 

subsidio de formulação de 

calendário, acatando 04 aulas aos 

sábados letivos a cada 15 dias. 

__/__/__  __/__/__  

19/02 26/02 

Adequação de horário dos docentes, 

obedecendo o subsidio de 
formulação de calendário, acatando 

04 aulas aos sábados letivos a cada 

15 dias. 

__/__/__  __/__/__  

25/03 25/03 

Abrir como Sábado letivo, devido a 

necessidade de adequação de 
horário dos docentes, obedecendo o 

subsidio de formulação de 
calendário, acatando 04 aulas aos 

sábados letivos a cada 15 dias. 

__/__/__  __/__/__  

02/04 09/04 Abrir como Sábado letivo, devido a 
necessidade de adequação de 

__/__/__  __/__/__  
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Assinado com senha por ANA CARLA FERNANDES CACERE - Diretor de Escola Técnica - Etec / E135/DIR - 09/03/2022 às 11:40:22 e MARGARETE MARIA RODRIGUES MARTINS - Gestor de
Supervisão Educacional / CETEC/GSE/SEPR/B-A - 25/03/2022 às 13:53:28.
Documento Nº: 36346526-9269 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36346526-9269
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horário dos docentes, obedecendo o 

subsidio de formulação de 

calendário, acatando 04 aulas aos 

sábados letivos a cada 15 dias. 

11/06 11/06 Abrir como Sábado letivo, devido a 
necessidade de adequação de 

horário dos docentes, obedecendo o 

subsidio de formulação de 
calendário, acatando 04 aulas aos 

sábados letivos a cada 15 dias. 

__/__/__  __/__/__  
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