ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA – ANO LETIVO 2016
NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

EDITAL DE MATRÍCULA 01/15

Fixa datas e estabelece orientações e
critérios para a matrícula e rematrícula da
Rede Pública Municipal de Ensino de Rio
do Sul, para o ano letivo de 2016.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
torna público as normas e os procedimentos destinados à matrícula nos Centros
Educacionais, Escolas Modelo em Tempo Integral e Centros de Educação Infantil no
município de Rio do Sul, para o ano letivo de 2016, na Rede Pública Municipal de Ensino,
considerando:

•

a garantia da renovação de matrícula dos alunos que já frequentam os Centros
Educacionais, Escolas Modelo em Tempo Integral e Centros de Educação Infantil
vinculados à Secretaria Municipal de Educação;

•

a efetuação da matrícula de novos alunos não atendidos pelos Centros
Educacionais, Escolas Modelo e Centros de Educação Infantil, cumprindo-se o que
dispõe este Edital;

•

a realização, sempre que houver vaga, de matrícula de alunos transferidos de
instituição vinculada à Rede Pública Municipal de Ensino de Rio do Sul;

•

a organização, de acordo com a distribuição de vagas disponíveis, de novas

matrículas nos Centros Educacionais, Escolas Modelo em Tempo Integral e
Centros de Educação Infantil, obedecendo aos critérios deste Edital;

•

a legislação e as normas federais, estaduais e municipais da Educação Básica, em
especial o inciso I, do art. 1º da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 e orientações
do Ministério da Educação, que trata da obrigatoriedade da educação básica a
todos com idade entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos, a partir de 2016;

•

as diretrizes para a oferta de diferentes currículos na Educação Básica.

1

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1

A renovação de matrícula para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino

será validada mediante a presença dos pais e/ou responsáveis, na Unidade Educacional
em que o educando já se encontra matriculado, sob orientações dos critérios
estabelecidos por este Edital.
1.2

A transição da criança da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino

Fundamental será garantida no período de renovação de matrícula.
1.3

As matrículas novas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil serão feitas

mediante a presença dos pais e/ou responsáveis na Unidade Educacional, sendo
preferencialmente próxima da residência do aluno ou do trabalho dos pais.
1.4

A matrícula não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de taxa de

matrícula e/ou contribuição financeira.
1.5

A divulgação da matrícula será realizada pela Secretaria Municipal de Educação

através de mídia local e pelas próprias Unidades Educacionais.
1.6

O horário de atendimento para a realização da matrícula e rematrícula está

diretamente vinculado ao horário de funcionamento e/ou outras formas de organização da
Unidade Educacional.
2

DO CRONOGRAMA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DAS

UNIDADES EDUCACIONAIS
2.1

Período de 03 a 20 de novembro de 2015, para as rematrículas.

2.2

Período de 23 a 27 de novembro de 2015, para organização de alunos nas turmas

da Educação Infantil, Escolas Modelo em Tempo Integral e Ensino Fundamental.
3

DO CRONOGRAMA DE MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS

3.1

Primeiro período: de 16 a 27 de novembro de 2015.

3.2

Segundo período: de 05 a 11 de fevereiro de 2016.

4

DA OBRIGATORIEDADE DE INGRESSO AOS ALUNOS DE 4 E 5 ANOS A

PARTIR DE 2016
4.1

Nos termos do inciso I, do art. 1º da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 e

orientações do Ministério da Educação, a educação básica é obrigatória a todos com
idade entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos, a partir de 2016.
4.2

É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4

(quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, sendo, assim,
pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.
4.3

A obrigatoriedade de que trata os dispositivos 4.1 e 4.2 deste Edital, sujeita os

estudantes regularmente matriculados a partir dos 4 (quatro) anos de idade a todas as
normas e regimentos da instituição de ensino regularmente matriculado, nos termos da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
5

DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NOS NÍVEIS DE ENSINO

5.1

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

5.1.1 As vagas existentes para as novas matrículas na Educação Infantil serão
preenchidas prioritariamente considerando a lista de espera de cada Unidade, conforme

os itens do dispositivo 6.1 deste Edital.
5.1.2 O atendimento será em período integral e será realizado a partir dos 4 (quatro) ou 6
(seis) meses de vida do bebê, respeitando, assim, o período de licença-maternidade,
aleitamento materno e vacinas.
5.1.3 Para efetivação de matrículas novas, são necessários os seguintes documentos:
a) Cópia da certidão de nascimento da criança;
b) Cópia da carteira de identidade da criança, se houver;
c) Cópia do CPF dos pais e/ou responsáveis;
d) Cópia da carteira do SUS e do cartão nacional do SUS, se houver;
e) Cópia do cartão do Bolsa Família, se for beneficiário;
f) Cópia de comprovante de residência;
g) Cópia da carteira de vacinação da criança, devidamente atualizada.
h) Laudo médico da criança, quando necessário;
i) Se trabalhador formal, os três últimos recibos de pagamento, e para trabalhador
informal, declaração.
5.1.4 O critério para composição de turma é estabelecido conforme Resolução n°
09/2000 do Conselho Municipal de Educação deste município, sendo o qual:

Creche (Berçário) – Crianças até 2 (dois) anos
Creche (Maternal I) – Crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos
Creche (Maternal II) – Crianças acima de 3 (três) anos
Pré-Escola (Jardim) – Crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos
5.1.5 De acordo com a Resolução n° 07/2010/CNE/CEB, a criança que completar 6
(seis) anos após 31 de março de 2016, permanecerá na Educação Infantil.
5.2

DO ENSINO FUNDAMENTAL

5.2.1 A Rede Pública Municipal de Ensino deverá matricular toda criança a partir de 6
(seis) anos de idade, a completar até a data de 31 de março, nas turmas do primeiro ano
do Ensino Fundamental, conforme Resolução n° 01/2010/CNE/CEB.

5.2.2 Os critérios para composição de turmas serão:
a) Na distribuição de alunos por turma deve-se seguir o que consta na Lei
Complementar n° 170/1998, art. 67, incisos VI e art. 82. inciso VII, alíneas a, b, e c, e o
Parecer Técnico n° 27/2013/CIP/GAM, do Ministério Público de Santa Catarina:

1º, 2º e 3º ano: de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) alunos por turma
4º e 5º ano: de 30 (trinta) a 35 (trinta e cinco) alunos por turma
6° a 9° ano: máximo de 35 (trinta e cinco) alunos por turma
b) Considerar o zoneamento, garantindo a Unidade mais próxima da residência do
aluno ou do trabalho dos pais, seja estadual ou municipal, para oferta de matrícula.
c) Quanto à metragem da sala de aula, seguir-se-á o Parecer Técnico n°
27/2013/CIP/GAM, oficializado pelo Ministério Público de Santa Catarina, que está de
acordo com a legislação vigente, sendo:

Sala com 48 m²: 30 alunos
Sala com 56 m²: 35 alunos
d) Observar o número máximo de alunos constante na Lei n° 9.394/96, no art. 82.
e) Nos casos em que houver turma única e lista de espera, seguir-se-á o que
dispõe o item 6.2 deste Edital.
5.2.3 Para efetivação de matrículas novas serão necessários os seguintes documentos:
a) Cópia da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade;
b) Cópia da carteira de vacinação, devidamente atualizada;
c) Cópia do CPF dos pais e/ou responsáveis;
d) Cópia do comprovante de residência;
e) Cópia do cartão do Bolsa Família, se for beneficiário;
f) Cópia da carteira do SUS e do cartão nacional do SUS, se a criança possuir;
g) Laudo médico do aluno, quando necessário;

h) Atestado de frequência e histórico escolar, no caso de aluno transferido.
5.2.4 Nas Escolas Modelo em Tempo Integral, será previsto semanalmente um período de
formação para os profissionais da educação, não havendo atividades pedagógicas com
os alunos.
5.2.5 É permitido à Secretaria Municipal de Educação, em caso de necessidade, devido
à redução de turmas, e desde que previamente justificável pela mesma e comunicada aos
pais pela direção, a reenturmação e absorção de turmas no corrente ano letivo de 2016,
inclusive com a alteração de turno de atendimento.
5.2.6 Cabe à direção dar ciência da possibilidade de que trata o dispositivo 5.2.5 aos
pais no ato da matrícula e através de disposição na ficha de matrícula, ou em documento
anexo, contendo a assinatura dos pais e/ou responsáveis.
5.3

DA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.3.1 Para as rematrículas, deverão ser atualizados os seguintes documentos: cópia de
comprovante de residência e cópia da carteira de vacinação da criança, para as
rematrículas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e se trabalhador formal, os
três últimos recibos de pagamento, e para trabalhador informal, declaração, para as
rematrículas da Educação Infantil.
6

DA LISTA DE ESPERA

6.1

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

6.1.1 Esgotando-se o número de vagas por turma em cada Unidade Educacional, os pais
ou responsáveis poderão incluir o nome da criança na lista de espera.
6.1.2 Poderão se inscrever na lista de espera, crianças a partir da data de nascimento,
mediante comprovação por meio de certidão de nascimento e comprovante de residência,
respeitando os itens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital.
6.1.3 Gestantes não poderão deixar previamente o nome na lista de espera.

6.1.4 Somente serão aceitos os nomes de crianças mediante comprovação de que os
pais e/ou responsáveis sejam moradores do município de Rio do Sul.
6.1.5 Nos casos de transferência para outra Unidade Educacional, os pais e/ou
responsáveis deverão solicitar o Atestado de Vaga na unidade de seu interesse e, se não
houver vaga, a criança permanecerá com o nome em lista de espera.
6.1.6 A transferência, conforme Normativa desta Secretaria, será concedida mediante
comprovação de mudança de endereço residencial, condicionada à existência de vaga,
sendo que, na ausência de vaga imediata, terá prioridade na lista de espera.
6.1.7 As

vagas

pleiteadas

pelo

Conselho

Tutelar

serão

atendidas

conforme

disponibilidade de oferta na Unidade Educacional mais próxima da residência dos pais
e/ou responsáveis da criança. Caso não haja possibilidade de atendimento na Unidade
pleiteada ou nas demais, o nome da criança permanecerá em lista de espera.
6.1.8 A lista de espera terá validade anual, sendo de compromisso dos pais e/ou
responsáveis a renovação do pedido.
6.1.9 É de exclusiva responsabilidade da família e/ou responsável atualizar os dados
cadastrais da criança, sempre que houver necessidade, tais como endereço, telefone,
local de trabalho dos responsáveis e demais informações relevantes e por meio das quais
seja possível entrar em contato com estes.
6.2

DO ENSINO FUNDAMENTAL

6.2.1 Para a abertura de novas turmas, respeitar-se-á um número mínimo de 15 (quinze)
alunos na lista de espera.
6.2.2 Nos casos em que dispõe o item 6.2.1, articular-se-á com escolas públicas
próximas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, oferecendo a turma em
apenas uma das escolas. Não sendo possível agrupar os alunos de diferentes escolas,
solicitar à Secretaria Municipal de Educação, mediante justificativa, a autorização para a
implantação de turma.

7

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1

As matrículas novas da Educação Infantil para crianças até 3 (três) anos de idade

serão priorizadas preferencialmente aos pais trabalhadores.
7.2

As crianças com 2 (dois) anos e 6 (seis) meses completos frequentando, em 2015,

o CEI Favo de Mel I, terão vagas asseguradas para o ano letivo de 2016, no CEI Favo de
Mel II e CE Sebastião Back e as crianças do CEI Adelaide Ledra para o CE Sebastião
Back.
7.3

A Secretaria Municipal de Educação prevê o fechamento das Unidades de

Educação Infantil no período correspondente ao Natal e Ano Novo, de 23 de dezembro de
2015 a 03 de janeiro de 2015.
7.4

A partir de 04 de janeiro de 2016 a 10 de fevereiro de 2016, o atendimento da

Educação Infantil será por meio de demanda reduzida, com a oferta de polos previamente
divulgados pela Secretaria Municipal de Educação.
7.5

O atendimento da demanda de que trata o dispositivo 7.4 deste Edital será tão

somente às crianças matriculadas no ano letivo de 2015.
7.6

As informações constantes nas declarações das famílias e/ou responsáveis no ato

da matrícula serão de inteira responsabilidade dos signatários e, caso sejam inverídicas,
os mesmos responderão em conformidade com a legislação vigente.
7.7

Os casos omissos por este Edital serão resolvidos por uma comissão

multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação.
7.8

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

7.9

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio do Sul, 26 de outubro de 2015.

Regina Garcia Ferreira
Secretária Municipal de Educação

