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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO informa aos pais e 
responsáveis que realizaram a PRÉ MATRICULA E A TRANSFERÊNCIA 
INTERNA no sistema deverão procurar as respectivas escolas entre os dia 02  
a 18  de janeiro das 8 as 11 horas levando os seguintes documentos: 
a) xérox da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de 
Identidade (CI) do aluno;  
b) xérox do comprovante de residência do aluno, por meio da fatura de energia;  
c) laudo médico, para aluno com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação;  
d) . Histórico Escolar ou Declaração Escolar;  

e). xérox do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou da Carteira de Identidade 
(constando o número do CPF), do responsável pelo aluno ou do próprio aluno, 
quando maior de idade;  

f). Cartão de Vacinação atualizado  dos alunos de até dezoito anos de idade. 

g) comprovante de residência – conta de energia 

As matrículas só serão confirmadas mediante a apresentação do 
PROTOCOLO, sem o mesmo não será efetivada a matrícula. 

Atendendo o art. 6º do Edital de Chamada Pública, os alunos foram alocados 
pelo sistema de acordo com a opção especificada pelos pais ou responsáveis 
sendo que os critérios para localização dos alunos nas unidades escolares da 
rede municipal obedecerão a seguinte ordem de prioridade alunos que residem 
próximo a unidade escolar pleiteada.  

Os pais ou responsáveis que não verificarem seus nomes nas listas das 
escolas, e que possuem o protocolo, devem procurar a Secretaria a partir do 
dia 02 de janeiro das 8 as 11 horas. Aqueles que perderam as datas para 
transferência interna e pré matricula devem procurar a escola a partir do dia 04 
de fevereiro.  

A relação dos alunos inscritos e alocados se encontram disponibilizados nas 
escolas de acordo com a 1ª ou 2ª opção feita e os critérios determinados. Não 
ficará disponível no sistema por conta do mesmo não ter separado por escola e 
nem por modalidade. PORTANTO PROCUREM AS ESCOLAS A PARTIR DE 
AMANHÂ 28-12 A TARDE QUE OS DIRETORES IRÃO COLOCAR NA 
PARTE EXTERNA AS LISTAS.  

Maiores informações procurar as escolas entre os dia 02 a 18 de janeiro de 
2018. 
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