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RESOLUÇÃO Nº 002/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 
2023 

 
Estabelece normas complementares sobre o 
Calendário Oficial Escolar para o ano letivo de 
2023, do Sistema Municipal de Educação de 
Dois Irmãos do Tocantins e dá outras 
providências. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS 
IRMÃOS DO TOCANTINS – TOCANTINS, no uso das 
suas competências que lhe confere a Lei Municipal 
nº 636 de 25 de novembro de 2022, que 
reestruturou o Conselho Municipal de Educação, no 
uso de suas atribuições, aprova e sanciona a 
Resolução. 
 CONSIDERANDO que o calendário escolar 
necessita estar adequado às necessidades e 
atividades locais e regionais; 

 CONSIDERANDO que a elaboração do 
calendário é uma ação fundamental da comunidade 
escolar (professores, funcionários, alunos e pais 
e/ou responsáveis); 
 CONSIDERANDO as formas alternativas de 
organização curricular (etapas e modalidades); 
 CONSIDERANDO a realidade das escolas do 
campo e sua necessidade de adequação às 
peculiaridades locais (arts. 23, §2º e 28 da LDB nº 
9.394/96); 
 CONSIDERANDO os demais dispositivos 
legais, normativos e administrativos vigentes. 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º - O Calendário Escolar Oficial do 
Sistema Municipal de Educação/2023, de Dois 
Irmãos do Tocantins - TO, seguirá as seguintes 
orientações: 
 
JANEIRO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

1º/01/23 Feriado - Ano Novo – Dia da 
Confraternização Mundial 

02 a 
6/01/23 

Recesso Administrativo 

9 a 
13/01/23 

Matrícula (para veteranos e novatos) 

Observação: A equipe escolar deverá se organizar 
na escola para atender a confirmação e a 
renovação das matrículas para o ensino regular e 
EJA obedecendo aos procedimentos de 
matrículas. 

16 a 
31/01/23 

Planejamento e Organização para o 
ano letivo de 2023/SEMED 

Observação:  
A formação acontecerá de acordo o planejamento 
da SEMED atendendo as demandas Rede.  

 
FEVEREIRO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

02/02/23 Formação Continuada 

Observação:  
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A formação acontecerá de acordo o planejamento 
da SEMED atendendo as demandas Rede. 

1º e 
3/02/23 

Planejamento e Organização Escolar 

Observação: 
Na semana do planejamento a equipe escolar 
deverá discutir e elaborar o planejamento 
semanal, bem como elaborar projeto de reforço 
escolar com horários específicos para realização 
do trabalho. 

06/02/23 Aula Inaugural do 1º semestre 

Observação: Deve ser planejada por toda equipe 
escolar. 

20/02/23 Recesso 

21/02/23 Feriado de Carnaval 

22/02/23 Recesso  

 
MARÇO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

08/03/23 Dia Internacional da Mulher 

13 a 
17/03/23 

Avaliação Diagnóstica 

22/03/23 Dia Mundial da Água 

27/03/23 Pré-Conselho do 1º Bimestre 

Observação:  
A unidade de ensino deve planejar na nesta 
semana a avaliação diagnóstica e como organizar 
a sua aplicação definindo o dia. 
O objetivo é estimular a visão panorâmica do 
ensino-aprendizagem do aluno. Sendo esta uma 
ferramenta que traz informações sobre o quanto 
os estudantes dominam determinados 
conhecimentos, habilidades e competências. É 
possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e 
de dificuldade da turma e de cada aluno, em 
específico, que funciona de fato como 
um diagnóstico. 
Orientamos que a equipe escolar ao realizar a 
elaboração da avaliação diagnóstica contemple os 
descritores de acordo a cada componente 
curricular. 

Observação: 
A escola deve preparar este momento com todo 
cuidado, é um momento de levantamento de 
dados do processo de ensino e disponibilização 
aos professores para análise comparativa do 
desempenho dos estudantes, das observações, 

dos encaminhamentos didático-metodológicos 
realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 
Conselho de Classe. 
O que deve ser descrito no Pré-Conselho: 

1. Comprometimento e 
responsabilidade na entrega de tarefas, 
trabalhos e atividades agendadas; 
2. Apontamento de dificuldades do(s) 
alunos com a(s) intervenção (ões) do(a) 
professor(a); 
3. Apontamento do(s) aluno(s) 
destaques e em qual aspecto 
4. Relacionamento interpessoal entre 
os alunos; 
5. Comportamento e respeito às 
regras; 
6. Aspectos positivos da turma; 

7. Aspectos negativos da turma, bem 
como as possíveis soluções, 
encaminhamentos e sugestões de 
procedimentos para melhorar; 
8. Relato de intervenções realizadas e 
a serem realizadas quando necessário com 
o(s) aluno(s). 

Pode acontecer somente com professores, equipe 
pedagógica e direção. Lembrando que é um 
momento também de troca de experiências entre 
os docentes.  
Importante que tudo seja registrado e 
evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e que 
também esteja escrito de forma objetiva e clara 
na ata do pré-conselho e que o mesmo deve 
acontecer no mínimo de 20 dias antes do 
Conselho para que realizem as intervenções 
necessárias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
ABRIL 

DIAS OCORRÊNCIAS 

07/04/23 Feriado – Paixão de Cristo  

09/04/23 Páscoa 

Observação: 
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 
como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 



 

 

Nº 432 3 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, 

QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. 

ANO IV – DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023. 

10 a 
14/04/23 

Semana de Avaliações do 1º 
Bimestre 

Observação:  
A escola deve organizar o cronograma para 
aplicação das avaliações, considerando os 
descritores e uso de gabaritos. 
Para Ensino fundamental, considerar na 
construção das questões objetivas o formato 
apresentado em avaliações de larga escala como 
SAETO, SAEB e CAED.  

19/04/23 Dia do Índio 

21/04/23 Feriado - Dia de Tiradentes 

Observação: 
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 
como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 

20/04/23 Conselho de Classe do 1º Bimestre 

Observação:  
Para o Conselho de Classe a escola deverá 
preparar todo o momento com cuidado, 
lembrando que deve ser resgatado o que foi 
discutido e apresentado no pré-conselho, 
especificando as ações de recuperação e quais os 
resultados alcançados no rendimento acadêmico 
dos alunos. É importante que a ata seja registrada 
de forma clara e objetiva.  
O Conselho de Classe acontece em dois 
momentos: o primeiro momento de escuta dos 
alunos e/ou pais e equipe docente; e o segundo 
momento com professores, equipe pedagógica e 
direção. Lembrando que é um momento também 
de troca de experiências entre os docentes. 
Importante que tudo seja registrado e 
evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e que 
também esteja escrito de forma e objetiva na ata. 

21/04/23 Dia de Tiradentes 

 
MAIO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

1º/05/23 Feriado dia do Trabalho 

13/05/23 Comemoração do dia das mães 

14/05/23 Dia das mães 

Observação: 
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 

como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 

29/05/23 Pré-Conselho do 2º Bimestre 

Observação: 
A escola deve preparar este momento com todo 
cuidado, é um momento de levantamento de 
dados do processo de ensino e disponibilização 
aos professores para análise comparativa do 
desempenho dos estudantes, das observações, 
dos encaminhamentos didático-metodológicos 
realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 
Conselho de Classe. 
O que deve ser descrito no Pré-Conselho: 

1. Comprometimento e 
responsabilidade na entrega de tarefas, 
trabalhos e atividades agendadas; 
2. Apontamento de dificuldades do(s) 
alunos com a(s) intervenção (ões) do(a) 
professor(a); 
3. Apontamento do(s) aluno(s) 
destaques e em qual aspecto 
4. Relacionamento interpessoal entre 
os alunos; 
5. Comportamento e respeito às 
regras; 
6. Aspectos positivos da turma; 

7. Aspectos negativos da turma, bem 
como as possíveis soluções, 
encaminhamentos e sugestões de 
procedimentos para melhorar; 
8. Relato de intervenções realizadas e 
a serem realizadas quando necessário com 
o(s) aluno(s). 

Pode acontecer somente com professores, equipe 
pedagógica e direção. Lembrando que é um 
momento também de troca de experiências entre 
os docentes. Importante que tudo seja registrado 
e evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e 
que também esteja escrito de forma objetiva e 
clara na ata do pré-conselho e que o mesmo deve 
acontecer no mínimo de 20 dias antes do 
Conselho para que realizem as intervenções 
necessárias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
JUNHO 

DIAS OCORRÊNCIAS 
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05/06/23 Dia Mundial do Meio Ambiente 

08/06/23 Feriado de Corpus Christi 

Observação: 
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 
como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 

09/06/23 Recesso 

19 a 
23/06/23 

Semana de Avaliações do 2º 
Bimestre 

Observação:  
A escola deve organizar o cronograma para 
aplicação das avaliações, considerando os 
descritores e uso de gabaritos. 
Para o Ensino fundamental, considerar na 
construção das questões objetivas o formato 
apresentado em avaliações de larga escala como 
SAETO, SAEB e CAED. 

17/06/23 Culminância de Projeto Escolar 
(Festa Junina) 

27 a 
29/06/23 

Recuperação do 2º Bimestre 

Observação:  
Período em que os professores realizam a 
recuperação bimestral trabalhando também as 
intervenções apresentadas no pré-conselho. 

30/06/23 Conselho de Classe do 2º Bimestre 

Observação:  
Para o Conselho de Classe a escola deverá 
preparar todo o momento com cuidado, 
lembrando que deve ser resgatado o que foi 
discutido e apresentado no pré-conselho, 
especificando as ações de recuperação e quais os 
resultados alcançados no rendimento acadêmico 
dos alunos. É importante que a ata seja registrada 
de forma clara e objetiva conforme modelo do 
Manual de Orientações das Secretarias Escolares 
da Rede.  
O Conselho de Classe acontece em dois 
momentos: o primeiro momento de escuta dos 
alunos e/ou pais e equipe docente; e o segundo 
momento com professores, equipe pedagógica e 
direção. Lembrando que é um momento também 
de troca de experiências entre os docentes. 
Importante que tudo seja registrado e 
evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e que 
também esteja escrito de forma e objetiva na ata. 

 
JULHO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

1º a 
30/07/23 

Férias  

31/07/23 Formação Continuada 

Observação:  
A formação acontecerá de acordo o planejamento 
da SEMED atendendo as demandas Rede. 

 
AGOSTO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

1/08/23 Aula Inaugural do 2º Semestre 

Observação:   
Deve ser planejada pela equipe escolar para 
acolhimento dos alunos. 

 
12/08/23 

Comemoração do dia dos pais (dia 
14/08/23) e dia do estudante (dia 
12/08/23). 

Observação:  
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 
como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 

07 a 
11/08/23 

Avaliação Diagnóstica do 2º 
semestre 

Observação:  
Tem como objetivo estimular a visão panorâmica 
do ensino-aprendizagem do aluno. Sendo esta 
uma ferramenta que traz informações sobre o 
quanto os estudantes dominam determinados 
conhecimentos, habilidades e competências. É 
possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e 
de dificuldade da turma e de cada aluno, em 
específico, o que funciona de fato como 
um diagnóstico. 
Orientamos que a equipe escolar ao realizar a 
elaboração da avaliação diagnóstica contemple os 
descritores de acordo a cada componente 
curricular. 

22/08/23 Dia do Coordenador Pedagógico e 
Dia do Folclore 

25/08/23 Dia do Soldado 

28/08/23 Pré-Conselho do 3º Bimestre 

Observação:  
A escola deve preparar este momento com todo 
cuidado, é um momento de levantamento de 
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dados do processo de ensino e disponibilização 
aos professores para análise comparativa do 
desempenho dos estudantes, das observações, 
dos encaminhamentos didático-metodológicos 
realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 
Conselho de Classe. 
O que deve ser descrito no Pré-Conselho: 

1. Comprometimento e 
responsabilidade na entrega de tarefas, 
trabalhos e atividades agendadas; 
2. Apontamento de dificuldades do(s) 
alunos com a(s) intervenção (ões) do(a) 
professor(a); 
3. Apontamento do(s) aluno(s) 
destaques e em qual aspecto 
4. Relacionamento interpessoal entre 
os alunos; 
5. Comportamento e respeito às 
regras; 
6. Aspectos positivos da turma; 

7. Aspectos negativos da turma, bem 
como as possíveis soluções, 
encaminhamentos e sugestões de 
procedimentos para melhorar; 
8. Relato de intervenções realizadas e 
a serem realizadas quando necessário com 
o(s) aluno(s). 

Pode acontecer somente com professores, equipe 
pedagógica e direção. Lembrando que é um 
momento também de troca de experiências entre 
os docentes. Importante que tudo seja registrado 
e evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e 
que também esteja escrito de forma objetiva e 
clara na ata do pré-conselho e que o mesmo deve 
acontecer no mínimo de 20 dias antes do 
Conselho para que realizem as intervenções 
necessárias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
SETEMBRO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

04/09/23 Aniversário da Cidade 

1. Caso haja comemoração torna-se 
letivo este dia e a escola irá trabalhar 
conforme orientação da SEMED.  
2. Mesmo que não tenha 
comemoração na unidade de ensino deve 

ser trabalhada a semana o dia 04/09, a 
história de Dois Irmãos do Tocantins. 

Observação: 
O desenvolvimento do projeto deve constar na 
programação de comemoração do aniversário da 
cidade e deve ter o envolvimento de toda equipe 
escolar. 

07/09/23 Feriado – Independência do Brasil 

08/09/23 Feriado – Padroeira do Estado do 
Tocantins – Nossa Senhora da 
Natividade 

21/09/23 Dia da Árvore 

18 a 
22/09/23 

Semana de Avaliações do 3º 
Bimestre 

Observação: A escola deve organizar o 
cronograma para aplicação das avaliações, 
considerando os descritores e uso de gabaritos. 
Para o Ensino fundamental, considerar na 
construção das questões objetivas o formato 
apresentado em avaliações de larga escala como 
SAETO, SAEB e CAED. 

Observação:  
Período em que os professores realizam a 
recuperação bimestral trabalhando também as 
intervenções apresentadas no pré-conselho. 

30/09/23 Dia da Secretário(a) Escolar 

28/09/23 Pré-Conselho 

Observação:  
A escola deve preparar este momento com todo 
cuidado, é um momento de levantamento de 
dados do processo de ensino e disponibilização 
aos professores para análise comparativa do 
desempenho dos estudantes, das observações, 
dos encaminhamentos didático-metodológicos 
realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 
Conselho de Classe. 
O que deve ser descrito no Pré-Conselho: 

1. Comprometimento e 
responsabilidade na entrega de tarefas, 
trabalhos e atividades agendadas; 
2. Apontamento de dificuldades do(s) 
alunos com a(s) intervenção (ões) do(a) 
professor(a); 
3. Apontamento do(s) aluno(s) 
destaques e em qual aspecto 
4. Relacionamento interpessoal entre 
os alunos; 
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5. Comportamento e respeito às 
regras; 
6. Aspectos positivos da turma; 

7. Aspectos negativos da turma, bem 
como as possíveis soluções, 
encaminhamentos e sugestões de 
procedimentos para melhorar; 
8. Relato de intervenções realizadas e 
a serem realizadas quando necessário com 
o(s) aluno(s). 

Pode acontecer somente com professores, equipe 
pedagógica e direção. Lembrando que é um 
momento também de troca de experiências entre 
os docentes. Importante que tudo seja registrado 
e evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e 
que também esteja escrito de forma objetiva e 
clara na ata do pré-conselho e que o mesmo deve 
acontecer no mínimo de 20 dias antes do 
Conselho para que realizem as intervenções 
necessárias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
OUTUBRO 
 

DIAS OCORRÊNCIAS 

05/10/23 Feriado – Criação do Estado do 
Tocantins – Promulgação da 
Constituição do Estado 

6/10/23 Recesso 

12/10/23 Feriado – Padroeira do Brasil – Nossa 
Senhora Aparecida e Dia da Criança 

13/10/23 Recesso  

15/10/23 Dia do Professor 

16/10/23 Dia Mundial da Alimentação 

27/10/23 Feira de Ciência e Tecnologia 

Observação:  
Tem como objetivo chamar atenção de toda 
comunidade sobre a importância de manter bons 
hábitos alimentares para as crianças. 
Nesta semana deve ser planejado e trabalhado a 
questão alimentar e no dia 21/10/23 as escolas 
podem realizar palestras ou workshop para pais e 
alunos. 

28/10/23 Dia do Servidor Público 

Observação: Período em que os professores 
realizam a recuperação bimestral trabalhando as 
intervenções apresentadas no pré-conselho. 

11/10/23 Conselho de Classe do 3º Bimestre 

Observação:  
Para o Conselho de Classe a escola deverá 
preparar todo o momento com cuidado, 
lembrando que deve ser resgatado o que foi 
discutido e apresentado no pré-conselho, 
especificando as ações de recuperação e quais os 
resultados alcançados no rendimento acadêmico 
dos alunos. É importante que a ata seja registrada 
de forma clara e objetiva conforme modelo do 
Manual de Orientações das Secretarias Escolares 
da Rede.  
O Conselho de Classe acontece em dois 
momentos: o primeiro momento de escuta dos 
alunos e/ou pais e equipe docente; e o segundo 
momento com professores, equipe pedagógica e 
direção. Lembrando que é um momento também 
de troca de experiências entre os docentes. 
Importante que tudo seja registrado e 
evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e que 
também esteja escrito de forma e objetiva na ata. 

30/10/23 Dia do Manipulador de Alimento 

 
NOVEMBRO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

2/11/23 Feriado – Dia de Finados 

3/11/23 Recesso 

13/11/23 Pré-Conselho – 4º Bimestre 

Observação:  
A escola deve preparar este momento com todo 
cuidado, é um momento de levantamento de 
dados do processo de ensino e disponibilização 
aos professores para análise comparativa do 
desempenho dos estudantes, das observações, 
dos encaminhamentos didático-metodológicos 
realizados e outros, de forma a dar agilidade ao 
Conselho de Classe. 
O que deve ser descrito no Pré-Conselho: 

1. Comprometimento e 
responsabilidade na entrega de tarefas, 
trabalhos e atividades agendadas; 
2. Apontamento de dificuldades do(s) 
alunos com a(s) intervenção (ões) do(a) 
professor(a); 
3. Apontamento do(s) aluno(s) 
destaques e em qual aspecto 
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4. Relacionamento interpessoal entre 
os alunos; 
5. Comportamento e respeito às 
regras; 
6. Aspectos positivos da turma; 

7. Aspectos negativos da turma, bem 
como as possíveis soluções, 
encaminhamentos e sugestões de 
procedimentos para melhorar; 
8. Relato de intervenções realizadas e 
a serem realizadas quando necessário com 
o(s) aluno(s). 

Pode acontecer somente com professores, equipe 
pedagógica e direção. Lembrando que é um 
momento também de troca de experiências entre 
os docentes. Importante que tudo seja registrado 
e evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e 
que também esteja escrito de forma objetiva e 
clara na ata do pré-conselho e que o mesmo deve 
acontecer no mínimo de 20 dias antes do 
Conselho para que realizem as intervenções 
necessárias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

12/11/23 Dia do Diretor Escolar 

15/11/23 Feriado – Proclamação da 
República 

20/11/23 Dia da Consciência Negra 

Observação:  
As datas comemorativas devem ser trabalhadas 
conforme o planejamento do(a) professor(a), 
como também pode constar como projeto ou 
ações do PPP da escola. 

30/11/23 Feira de Ciência e Tecnologia 

Observação: 
A feira de Ciência visa agregar um conjunto de 
situações de experiência que possibilite o 
incentivo ao desenvolvimento das atividades 
científicas e da capacidade do aluno para buscar e 
organizar os materiais, elaborar registros e fazer a 
apresentação dos dados, além de incentivar 
a ciência e estimular nas crianças a seguir carreira 
científica. Também mostra resultados práticos 
com projetos em diferentes áreas do 
conhecimento que revelam a criatividade dos 
alunos e professores.  

 
DEZEMBRO 

DIAS OCORRÊNCIAS 

11 a 
15/12/23 

Semana das Avaliações do 4º 
Bimestre 

Observação: 
A escola deve organizar o cronograma para 
aplicação das avaliações, considerando os 
descritores e uso de gabaritos. 
Para o Ensino fundamental, considerar na 
construção das questões objetivas o formato 
apresentado em avaliações de larga escala como 
SAETO, SAEB e CAED. 

19 a 
21/12/23 

Recuperação Final 

18 a 
22/12/23 

Fechamento das atividades e 
documentação na escola 

Observação:  
Na data do dia 22/12 os professores deverão 
entregar todas documentações de finalização das 
atividades pedagógicas do letivo de 2023. 

22/12/23 Conselho de Classe do 4º Bimestre 

Observação:  
Para o Conselho de Classe a escola deverá 
preparar todo o momento com cuidado, 
lembrando que deve ser resgatado o que foi 
discutido e apresentado no pré-conselho, 
especificando as ações de recuperação e quais os 
resultados alcançados no rendimento acadêmico 
dos alunos. É importante que a ata seja registrada 
de forma clara e objetiva conforme modelo do 
Manual de Orientações das Secretarias Escolares 
da Rede.  
O Conselho de Classe acontece em dois 
momentos: o primeiro momento de escuta dos 
alunos e/ou pais e equipe docente; e o segundo 
momento com professores, equipe pedagógica e 
direção. Lembrando que é um momento também 
de troca de experiências entre os docentes. 
Importante que tudo seja registrado e 
evidenciado pelo(a) professor(a) em sua fala e que 
também esteja escrito de forma e objetiva na ata. 

25/12/23 Natal 

 

OUTRAS DATAS QUE PODEM SER 
CONSIDERADAS DURANTE O ANO LETIVO 

22/03/2023 Dia Mundial da Água 

15/04/2023 Dia da Conservação do solo 

22/04/2023 Dia do Planeta Terra 
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05/06/2023 Dia Nacional do Meio Ambiente e 
Dia da Ecologia 

21/09/2023 Dia da Árvore 

04/10/2023 Dia Mundial dos Animais 

Observação: 
As datas que evidenciam preocupações 
ambientais devem ser trabalhadas pelo corpo 
docente com atividades diversificadas em sala de 
aula, como: apresentação de seminários, 
confecções de maquetes, elaboração de cartazes, 
elaboração de poesias, jograis, trava-língua, 
parodias e outros. 

 

DATAS QUE EVIDENCIAM DIMENSÕES DA 
MEMÓRIA HISTÓRICA 

Observação:  
As datas que evidenciam dimensões da memória 
histórica por exemplo (dia das mães, dia da 
Independência do Brasil...) devem ser trabalhadas 
pelo corpo docente com atividades diversificadas 
em sala de aula, como: apresentação de 
seminários, confecções de maquetes, elaboração 
de cartazes, elaboração de poesias, jograis, trava-
língua, parodias e outros. 

 
Art. 2º Cabe a Secretaria Municipal da Educação 
apontar orientações unificando as questões que são 
importantes na materialização do caráter da Rede 
Pública do Município. 
Art. 3º Para as datas comemorativas que constam 
nas ocorrências e as que não constam nesta 
resolução devem ser desenvolvidas por meio de 
ações e/ou projetos e os mesmos devem constar no 
PPP da Escola. 
 
 Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando todas as disposições 
em contrário. 
 
SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, AOS 
VINTE SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 

 
LUCINALVA RODRIGUES COSTA 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023, PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 
Chamada Pública n.º 01/2023, para aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e 
Resolução FNDE n.º 26/2013. 
 
O Fundo Municipal de Educação de Dois Irmãos do 
Tocantins, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Vereador Moisés Cruz, S/Nº, inscrita 
no CNPJ sob n. 06.092.743/0001-15, representada 
neste ato pela   Secretária Municipal, a Senhora  Eliete 
Oliveira Barros, no uso de suas prerrogativas legais 
e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 
11.947/2009 e na Resolução FNDE n° 26/2013, 
através da Secretária Municipal de Educação, vem 
realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/Pnae, durante o período de fevereiro a 
junho de 2023. Os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda no período de 07:00 as 11:00 e de 
13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira;  na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na 
Avenida Veriador Moisés Cruz S/N. 
1. OBJETO 
 
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, conforme especificações dos gêneros 
alimentícios a seguir: 

Ite
m 

Produto/Especific
ações 

Und. Quan
t. 

Valor 
Unitár

io 
(R$) 

1.  Abacaxi, produto 
fresco e com grau 

kg 1000 
R$ 

3,40 

de maturação 
intermédiaria, 
tamanho uniforme 
mediano, lavado. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica. 

2.  Abóbora madura, 
produto fresco e 
com grau de 
maturação 
intermediária 
tamanho uniforme 
mediano, lavado. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica. 

kg 120 
R$ 

4,10 

3.  Abobrinha verde, 
Casca coriácea, 
coloração 
esverdeada, com 
as paredes 
espessas e tenra, 
sem partes 
estragadas. 

kg 100 
R$ 

4,10 

4.  Alface, folhas de 
cor verde, de 1ª 
qualidade com 
molho graduado, 
viçoso, brilhante, 
fresco, verde, sem 
excesso de 
umidade, sem 
sinais de 
amarelamento, 
com talos firmes, 
sem folhas escuras 

kg 150 
R$ 

15,00 

ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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ou murchas, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho, livre de 
insetos, isenta de 
danos por qualquer 
lesão física ou 
mecânica. 

5.  Banana, produtos 
frescos e com grau 
de maturação 
intermediária 
tamanho uniforme 
mediano, com 
presença de penca, 
sem exposição da 
polpa. Deverá 
apresentar odor 
agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica. 

kg 1.200 
R$ 

6,20 

6.  Batata doce, 
produtos frescos e 
com grau de 
maturação 
intermediaria 
tamanho uniforme 
mediano, lavado. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica.  

kg 50 
R$ 

4,20 

7.  Cheiro verde, 
folhas de cor 
verde, de 1ª 
qualidade, 
composto de 
cebolinha verde e 
coentro, viçoso, 

kg 250 
R$ 

15,00 

brilhante, fresco, 
verde, sem excesso 
de umidade, sem 
sinais de 
amarelamento, 
com talos firmes, 
sem folhas escuras 
ou murchas, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho, livre de 
insetos, isenta de 
danos por qualquer 
lesão física 
mecânica. 

8.  Corante natural de 
açafrão, fino, 
homogêneo obtido 
de frutos maduros 
limpos, dessecados 
e moídos. 
Embalagem 
íntegra, tipo 
pacote de 
polietileno de 500g 
de peso liquido. A 
embalagem deve 
conter etiqueta de 
identificação e 
data de fabricação. 

kg 4 
R$ 

28,00 

9.  Corante natural de 
urucum, fino, 
homogêneo obtido 
de frutos maduros 
limpos, dessecados 
e moídos. 
Embalagem 
íntegra, tipo 
pacote de 
polietileno de 500g 
de peso liquido. A 
embalagem deve 
conter etiqueta de 
identificação e 
data de fabricação.     

kg 4 
R$ 

22,00 

10.  Couve, folhas de 
cor verde, de 1ª 
qualidade com 
molho graduado, 

kg 160 
R$ 

15,00 
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viçoso, brilhante, 
fresco, verde, sem 
excesso de 
umidade, sem 
sinais de 
amarelamento, 
com talos firmes, 
sem folhas escuras 
ou murchas, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho, livre de 
insetos, isenta de 
danos por qualquer 
lesão física ou 
mecânica. 

11.  Farinha de 
mandioca tipo 
puba fina, 
Embalagem 
íntegra, tipo 
pacote de 
polietileno de no 
Máximo 1,0 kg de 
peso liquido. Livre 
de misturas, 
resíduos ou 
impurezas, não 
deve apresentar 
odor forte e 
intenso (não 
característicos do 
produto) além de 
coloração anormal. 
O prazo de 
validade deve ser 
superior a 03 
meses a partir da 
data de entrega.    

kg 620 
R$ 

12,00 

12.  Feijão tipo trepa-
pau, embalagem 
íntegra, tipo 
pacote de 
polietileno de 
1,0kg de peso 
liquido. A 
embalagem deve 
conter etiqueta de 

kg 120 
R$ 

15,00 

identificação e 
data de fabricação. 

13.  Frango tipo caipira 
melhorado, 
inteiro, 
congelados. 
Embalagem 
plástica íntegra, a 
embalagem deve 
conter etiqueta de 
identificação e 
data de fabricação 
e selo de inspeção 
do SIM.   

kg 250 
R$ 

23,00 

14.  Inhame, tamanho 
pequeno a médio, 
tenra, casca 
íntegra sem 
amassados e 
estragados. Grau 
de 
amadurecimento 
apropriado para 
consumo. 

kg 180 
R$ 

5,00 

15.  Laranja, tamanho 
pequeno a médio, 
coloração 
alaranjada. Sem 
partes estragadas. 
Suculenta e grau 
de 
amadurecimento 
apropriado para 
consumo. 

kg 300 
R$ 

4,80 

16.  Leite pasteurizado 
integral, tipo C, 
padrão com 3% de 
gordura, 
embalagem 
íntegra, de 1,0 litro 
de peso liquido. A 
rotulagem deve 
conter no mínimo 
as seguintes 
informações nome 
ou marca, 
ingredientes, data 
de validade, lote e 
informações 

Litro
s 

1.600 
R$ 

5,50 
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nutricionais. Selo 
de Inspeção SIM.   

17.  Mamão, produtos 
frescos e com grau 
de maturação 
intermediária. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica. 

kg 200 
R$ 

4,00 

18.  Mandioca, mansa, 
produtos frescos e 
com grau de 
maturação 
intermediária 
lavado. Deverá 
apresentar odor 
agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações 
machucados, 
coloração não 
característica. 
Embalagem 
íntegra, tipo 
pacote de 
polietileno de no 
Máximo 5,0 kg de 
peso liquido. 

kg 70 
R$ 

4,50 

19.  Melancia, produto 
fresco e com grau 
de maturação 
intermediária, 
tamanho uniforme 
mediano, lavado. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 

kg 1.200 
R$ 

4,50 

coloração não 
característica. 

20.  MELÃO, produto 
fresco e com grau 
de maturação 
intermediária, 
tamanho uniforme 
mediano, lavado. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
consistência firme, 
não deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
característica. 

Kg 500 
R$ 

8,00 

21.  Mexerica, 
tamanho pequeno 
a médio, coloração 
alaranjada. Sem 
partes estragadas. 
Suculenta e grau 
de 
amadurecimento 
apropriado para 
consumo. 

kg 210 
R$ 

5,00 

22.  Milho verde em 
espiga: De 
tamanho médio a 
grande, de 
primeira, com 
aproximadamente 
60% de maturação, 
sem sinais de 
rupturas ou 
machucados, grau 
de 
amadurecimento 
ideal para o 
consumo. 

UND 1.600 
R$ 

1,40 

23.  Ovos De Galinha 
Ovos de galinha, 
produtos frescos. 
Deverá apresentar 
odor agradável, 
não deverá 
apresentar 
perfurações ou 

Dúzi
as 

160 
R$ 

13,00 



 

 

Nº 432 14 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, 

QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. 

ANO IV – DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023. 

rachaduras, 
coloração não 
característica.  
Embalagem 
íntegra, tipo 
cartelas de 30 
unidades. 
Unidades com peso 
médio de 50g cada. 
Registro do MAPA 
SIF/DIPOA 

24.  Polvilho doce, tipo 
1, de mandioca. A 
embalagem íntegra 
de 1,0 kg de peso 
liquido. A 
embalagem deve 
conter etiqueta de 
identificação e 
data de fabricação. 

kg 300 
R$ 

12,00 

25.  Queijo Minas 
Frescal, cor branca, 
feito de leite 
pasteurizado, 
coalho e sal. 
Ralado e embalado 
em saco 
transparente e 
resistente. O 
transporte deverá 
ser realizado sob 
refrigeração. Deve 
apresentar selo de 
inspeção (SIM, SIE, 
SIF) e data de 
vencimento. 
Validade mínima 
de 6 (seis) meses a 
contar da data de 
entrega do 
produto. 

kg 100 
R$ 

21,00 

26.  Tempero de alho e 
sal, com sal iodado, 
isento de pimenta. 
Embalagem íntegra 
de 1,0 kg de peso 
liquido. A 
embalagem deve 
conter etiqueta de 

kg 40 
R$ 

13,00 

identificação e 
data de fabricação.   

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao 
fornecedor da agricultura familiar (Resolução  FNDE 
nº 26/2013, Art.29, §3º). 
 
2. FONTE DE RECURSO 
Recursos provenientes do FNDE/TESOURO para 
aquisição de gêneros alimenticios para alimentação 
escolar. 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão 
comercializar sua produção agrícola na forma de 
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e 
Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da 
Resolução FNDE nº 26/2013 
 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
4.1 Envelope Nº 001 – Habilitação Do Grupo 
Informal 
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 
01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação: 

• Copia de inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física; (CPF) 

• Docuemento de Identificação com foto; (RG 
ou Carteira de Habilitação) 

• Copia da DAP principal (Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF); 

• Extrato da DAP; (expedido com prazo inferior 
a 30 dias a abertura dos envelopes) 

• Dados Bancarios  

• Documento de Inspeção Sanitaria – Alvara da 
Vigilância Sanitária e/ou Selo do SIM/SIF/MAPA; 

• Alvará de funcionamento, com descrição das 
atividades praticadas; 

• A declaração de que os gêneros alimentícios 
a serem entregues são produzidos pelos agricultores 
familiares relacionados no projeto de venda. 

• A prova de atendimento de requisitos 
previstos em lei específica, quando for o caso;  
 
4.2 Envelope Nº 01 – Habilitação Do Grupo 
Formal 
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 
01, os documentos abaixo relacionados, sob pena 
de inabilitação: 
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• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ; 

• Copia da Declaração de Aptidão PRONAF; 
DAP Juridica para associações e cooperativas; 

• Copias das certidões negativas junto ao 
INSS, FGTS, Receita Federal e Divida Ativa da União; 

• Cópias do estatuto e ata de posse da atual 
diretoria da entidade registrada no órgão 
competente. Em se tratando de empreendimentos 
familiares, devera ser apresentada cópia do 
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Juridicas. 

• a prova de atendimento de requisitos 
previstos em lei específica, quando for o caso; 
 
4.3 Envelope Nº 02 – Projeto De Venda 
No Envelope nº 02 os todos os Fornecedores 
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo 
VII da Resolução FNDE n.º 26/2013. 
 
5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão 
divididos em: grupo de projetos de fornecedores 
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de 
projetos do estado, e grupo de propostas do País. 
Entre os grupos de projetos, será observada a 
seguinte ordem de prioridade para seleção: 

• o grupo de projetos de fornecedores 
locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

• o grupo de projetos de fornecedores do 
território rural terá prioridade sobre o do estado. 

• o grupo de projetos do estado terá 
prioridade sobre o do País. 
Em cada grupo de projetos, será observada a 
seguinte ordem de prioridade para seleção: 

• os assentamentos de reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade 
entre estes; 

• os fornecedores de gêneros alimentícios 
certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003; 
Os Grupos Formais (organizações produtivas 
detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais 
(agricultores familiares, detentores de Declaração 

de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em 
grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais 
(detentores de DAP Física); 
Caso a Eex. Não obtenha as quantidades 
necessárias de produtos oriundos do grupo de 
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser 
complementadas com os projetos dos demais 
grupos, em acordo com os critérios de seleção. 
No caso de empate entre grupos formais, terão 
prioridade organizações com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme 
DAP Jurídica. 
Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio 
ou, em havendo consenso entre as partes, poderá 
optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos 
a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
 
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
As amostras dos produtos deverão ser entregues na 
Secretaria Municipal de Educação, localizada a 
Avenida Vereador Moisés Cruz, S/Nº, centro, Dois 
Irmãos do Tocantins no dia 24/02/2023, no 
momento da reunião defenida para as 14:00 horas, 
para avaliação e seleção dos produtos a serem 
adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes 
necessários, imediatamente após a fase de 
habilitação. 
 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS 
PRODUTOS (Cronograma de Entrega) 
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na 
Secretaria municipal de Educação (Estoque Central) 
e nas unidades escolares. As datas de entrega  serão 
informadas no ato do estabelecimento contratual 
com o produtor, de acordo com diversidade e 
periocidade dos gêneros com previsão pra aquisão, 
na qual se atesterá o seu recebimento. 
 
8. PAGAMENTO 
O pagamento será realizado até dez (10) dias após a 
última entrega do mês, através de transferência 
eletronica entre contas correntes, mediante 
apresentação de documento fiscal correspondente 
ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de 
pagamento, para cada faturamento. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1 A presente Chamada Pública poderá ser obtida 
na Sede da Secretaria Municipal de Educação de 
03/02/2023 a 23/02/2023 no horário de 07:00 as 
11:00 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira; 
9.2 Para definição dos preços de referência devera 
observar o artigo 29 da referida Resolução do FNDE.  
9.3 Na analise das propostas e na aquisição dos 
alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos 
grupos locais e as dos grupos formais, art. 25 da 
referida Resolução do FNDE.  
9.4 Os produtos alimentícios deverão atender ao 
disposto na legislação de alimentos, estabelecida 
pela a Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ 
Ministerio da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 
9.5 O limite individual de venda do agricultor familiar 
e do empreendedor familiar rural para a 
alimentação escolar deverá respeitar o valor 
máximo de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por 
DAP/Ano/Entidade Executora por ano civil; 
9.6 A aquisição dos gêneros alimentícios será 
formalizada através de um Contrato de Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e 
precisão as condições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, conforme o anexo VIII, 
da Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020 do FNDE. 
Para mais esclarecimentos  
 
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, 03 DE FEVEREIRO DE 
2023 
 

Eliete Oliveira Barros 
Secretária Municipal De Educação 

 
Geciran Saraiva Silva 

Prefeito Municipal 
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