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ESTADO DO PlAUI 
P"~~ITU.U- MUNtclPAL DI!. NOVO SANTO ANTÔNIO 
Sl!CRETARIA MUNICIPAL DI! EDUCAÇÃO 

Rue: u.no.4 Vh6rlo. Souaa,.,. aoo I c.nt,o 
CEP: M.365-000 - Novo 8.-rto António 

CNP.J: 30.2A.Z92ID001•28 

EDITAL Nº 01/2021 Relativo A matricula escolar para o ano letivo de 2021 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NONO SANTO ANTÔNIO - PI. 

no uso de suas atribuições legais e fundamentada na Constituição Federal de 1988 - Art. 211, § 2°; 

Lei de Díretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96; Constituição Estadual, Art. 217, § 

2º, Estatuto da Criança e do Adolescente~ a.rt. 53 e 54, toma público o presente Edital, com as 

normas para a realização de matriculas, referente ao ano letivo de 2020. nas etapas da Educação 

Básica: Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Regular e Educação de 

Jovens e: Adultos). 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Perfodo, horirlo e local de matricula: 

As matriculas serl.o realizadas no perfodo de 18 a 22 de janeiro de 2021 . 

Locais: Escolas urbanas e rurais no horário de 7:00 as 11 :00 e das 13:00 as 17:00h. 

1.2. Fah.a etária e idade de corte para efetivaç.l.o da matricula nas etapa• da EducaçAo 

Búica: 

Art. 1 ° o corte etário para matricula de crianças na pré-escola e no Ensino Funda.mental,. 

respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, a ser observado na organização 

curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares~ 

Art. 2° A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e 

instituições de ensino. públicas e privadas, para matricula inicial na Educação Infantil aos 4 

(quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade. é aquela definida 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos 

completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula. 

• Para as mattfculas novas na Educação Infantil, 1° ano do Ensino Fundamental e EJA, será 

observado: 

1. Idade de 2 (dois) anos completos ou a completar até 31 de março de 2020 para a Creche D. 

II. Idade de 3 (tr!s) anos completos ou a completar até 31 de março de 2020 para a Creche m. 
n1. Idade de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2020 para o PRÉ- I. 

IV. Idade de 5 (cinco) anos completos ou a completar at6 31 de março de 2020 para o PRÉ-li. 

V . Idade de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2020 para o 1° ■no do 

Ensmo FundamentaL 

1.2.1. Na Educação Infantil deverão ser matriculadas as crianças de 2 e 3 anos em Creche e as de 

4 e 5 anos na Pré-escola. O muDiclplo oíertari matricula de dois anos (Cre<:he ll), oom11nt11 

nas escolas que houver condições de infra.,.trutuno e 01 pala se respouablllzarem pelo 

tnuispor1e dos fllhos at, a escola. 

1.2.2. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1 ° ao s• ano) deverão ser matriculadas as 

crianças de 6 a 1 O anos de idade, conforme série que cursam. Nesta etapa dcvcdo ser incluídas 

também as que possuem menos de 15 anos de idade e estão com distorção de idade-série. 

1.2.3. Nos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9" ano) deverão ser matriculados os 

adolesc<:ntes de 11 a 14 anos, conforme série que irão cursar. Inclusive as que estão com distorção 

de idade-série. 

1.2.4. Na Educação de Jovens e Adultos - EJA (1ª, 2', 3' e 4' etapa) serão matriculados jovens. 

adultos e idosos com mais de 15 anos de idade. 

1.3. Documentaçlo exigida: 

No ato da matricula o aluno ou o seu responsável deverá apresentar os seguintes documentos, 

conforme nível e modal.idades de ensino: 

L OU MODALIDADE 
DE ENSINO 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

uerimento de matricula, Cópia da Certidão do 
ascimenlo, Cópia da Certidão do Vacinação, Cópia do NlS o 

odoSUS. 

uerimento do Matricula, Cópia da Certidlo de 
ascimento. Documento original que comprove escolaridade 
terior (Histórico Escolar ou Dec]Bn1Çlo Provi.sócia). Cópia 

o NIS e cartl.o do SUS. 

uerimento de Matricula, Cópia da Certid.lo de Na.ocimento 
u Certidlo de Casamento, Cópia do RO. CPP. Titulo de 
leitor. Documento original que comprove escolaridade 
terior (Histórico Escolar ou Declaraçlo Provisória). 

1.3 .1 . A declaração de comprovaçilo de escolaridade apresentada no ato da matricula é de caráter 

provisório, validade de 30 dias quando deverá ser substituída pelo Histórico Escolar. 

1.3.2 Para os alunos da EJA ou do Ensino Fundamental que estejam com distorção de idade-série, 

a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do Ensino Fundamental, pode ser 

feita: a) Por promoção, para os alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, 

na própria escola; b) Por transfer!ncia, para os candidatos procedentes de outras escolas, mediante 

apreciação do histórico escolar, que contenha o registro do aproveitamento dos conteúdos da baso 

nacional comum do currlculo e da parte diversificada; e) Independentemente de escolarização 

anterior, mediante avaliação feita pela Secretaria Municipal de Educação, que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na s6ric ou etapa adequada,. 

de acordo com o seu preparo; d) Em qualquer das hipóteses disciplinadas nas alíneas anteriores, na 

classificação do aluno deverão ser considerados os elementos idade e conhecimento de conteúdos 

que compõem a base curricular comum em nível nacional. 

1.3.3. A matricula do aluno, público-alvo da Educação Especial (aluno com deficiBncia,. 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/ super dotação), devera ser realizada,. 

obrigatoriamente, cm classes do ensino regular nos níveis e modalidades, obedecendo os mesmos 

critérios dessas etapas. 

1.3.4. Em cada escola a matricula será realizada observando a capacidade de atendimento da. 

demanda escolari2ável nos perfodos/ anos e etapas escolares dos níveis e modalidades ofertados. 

1.4. Oria.oizaçlo das Turmu: 

Cabe à Secretaria Municipal de Educação a organização e o planejamento à demanda escolar de 

cada unidade de ensino, sendo que na zona rural poderão ocorrer salas multissérics para formar 

tunnas de ensino. 

1.4.1. Educação Infantil 

• CRECHE n - máximo 10 alunos 

• CRECHE III-máximo 15 alunos 

• PRÉ- ESCOLA - máximo 15 alunos 

1.4.2. Ensino Fundamental 

• 1 • e 2° ano - máximo 20 alunos por turma. 

• 3° ao 5° anos - até 25 alunos por tunna. 

• 6º ao 9" anos - até 25 alunos por turma. 

1.4.3. Educação de Jovens e Adultos 

• As turmas de Educação de Jovens e Adultos devem observar a proporção entre o número 

de alunos e a metragem mlnima das salas, respeitando o limite mínimo de 15 (quinze) 

alunos e o múimo de 35 (trinta e cinco) alunos dentre os efetivamente frequentes. 

1.4.4. Fica estabelecido nas classes regulares o máximo de 2 (dois) alunos com deficiencia ou 

necessidade educacional especial por turma de até 15 ( quínze) alunos. 

l.4.5. Os alunos com dificuldade de aprendizagem terão aulas de mediação no contra turno, 

ofertadas pelo municlpio, necessitando do empcnh.o da. famflia para que os alunos participem das 

aulas. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. 

2.2 

edital; 

Nlo haveri alteraçlo nu datas anundadu; 

As escolas deverão adotar para o ano de 2021 a ficha de matricula do modelo anexo a esse 

2.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.4 O calendário escolar será divulgado cm posterior data, após a aprovação pelos os núcleos 

gestores. 

2.4 O ano letivo de 2021, tem previsão de raleio em 22 de fevereiro. 

2 .5 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicayio. 

Novo Santo Antônio (PI), 07 de janeiro de 2021. 
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Agamenon Rocha Lima 

Secretário Municipal de Educação 


