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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016  
 

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  

Pelo presente Edital, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura comunica os 
pais e responsáveis que estará sendo realizada Chamada Pública para as matrículas e 
rematrículas de alunos nas escolas da rede municipal de ensino de 1º a 15 de 
dezembro de 2016 e de 06 a 10 de fevereiro de 2017, no horário normal de 
funcionamento das escolas municipais. 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL: 

- Os pais ou responsáveis por alunos devem comparecer nas escolas no seu 
horário normal de funcionamento para efetuarem a matrícula ou rematrícula. 
               

 EDUCAÇÃO INFANTIL: 

- É obrigatório que crianças de 4 e 5  anos completos até 31 de março de 2017 
estejam frequentando regularmente a escola, motivo pelo qual os responsáveis devem 
garantir a matrícula e acompanhar a frequência escolar; 

- Para matrículas novas de crianças de 4, 5 ou 6 anos, os pais devem levar os 
documentos solicitados pela escola, sendo assegurado aos alunos de 6 anos o 
ingresso no 1º ano.  

A classificação corresponde a: 
Pré – Nível A – 4 anos; 
Pré – Nível B – 5 anos; 

  1ª série/1º ano – 6 anos. 

- As escolas de Educação Infantil professor Leopoldo Ames, Cládis de Wallau e 
Santa Maria, que oferecem atendimento de creche 0 a 3 anos e Pré - níveis A e B, 
crianças de 4 e 5 anos, estarão recebendo inscrições, pois o período de matrícula para 
a Educação Infantil será em março de 2017.  

- É importante que todos que possuem interesse em usufruir de vagas na 
Educação Infantil, inclusive gestantes que pretendem vaga para futuros filhos, 
façam a inscrição destes. 

- Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas oferecidas será 
obedecido o critério de inscrição e disponibilidade de vaga no turno de trabalho do 
responsável, mediante a apresentação de declaração de trabalho. 

Esclarecimentos adicionais ou dúvidas em relação ao assunto podem ser 
dirimidas junto às secretarias das escolas ou na própria Secretaria Municipal de 
Educação. 

Santo Cristo, 28 de novembro de 2016. 
 

  JOSÉ LUIS SEGER 
             Prefeito Municipal 

Publique-se.  


