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EDITAL NO 01./2022 

Ul'AUODOP'IAUI' 
PnFB'IURA -...c:IPAL Da NOVO IINffO ANl'ONlo _,, __ ICPALDl!l!IIUCAÇÃO 

--=---Vlllklo----ri'-/c.dl'O C2P: ......,.._Nowo __ Antenlo 
CNPJ·M2M TIOl-a -

Relativo l matrfcala eecolar pera o ano lettYo de 2023 

O SECRBT~O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO SANTO ANTÔNIO - PI. no 

uso de suas atnlnliçõcs lepis e ftmdamentada na ConstitlliçloFederal de 1988 - Ait. 211. § 2°; Lei 

de Diretrizes e Bases da Educaçlo Nacional n• 9.394/96; Coosthuiçlo Estadual. Art. 217. § 2• , 

Estatuto da Criança e do Adolesc:cnte, art. S3 e S4, 1oma público o presente I!di1al. com as normas 

para a reamaçlo de matriculas. referente ao ano letivo de 2023, nas etapas da Educação Bésica: 

Educaçlo Jnfimtil (CRche e Pr6-Escola) e Ensino Fundamc:n1111 (Regular e Educaçlo de Iow:ns e 
Adultos). 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Perfodo, bodrlo e local de mllitrlcula: 

As renovações das matriculas dos alunos que j_á estudam na Rode Municipal serio realizadas 

automaticam~ no perlodo de 12 a 22 de dezembro de 2022. 

As MATR1CULAS NOVAS serio realizadas no perlodo de 09 a 13 de janeiro de 2023. 

.Loealll: Escolas urbanasnohomio de 7:00 às ll:00 e das 13.:00 às 17:00b. 

Escolas rurais no honlrio de 7:00 às 11 :QOh 

1.2. Fana etúia e idade de corte para efetivaçllo da mat;rfcala naa eupu da Edvcaçlo 

Mele■: 

Art. 1 ° o corte etário para matricula de crianças na p,é-escola e no Ensino Fundamental. 
respoc:tivamente, aos 4 (quatro) e aos:6 (seis) anos de idade, a ser observado na o~ curricular 

dos SÍ$temllS de ensino e de suas unidades escolares. 

Art. 2" A data de corte etário vigente em todo o 1erritório nacional, para todas as redes e 

instituições de ensino, p(lblicas e priwdas. para matricula inicial na Educaçlo Infimtil aos 4 (quatro) 

anos de idade, e .no Ensino Fundl!menlal aos 6 (seis) anos de idade,. 6 aquela definida pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamenle., aos 4 {quatro) e aos 6 (seis) anos completos ou a 

completar Bié 31 de DWÇO do ano cm que se rcàliza • malrlcula. 

• Para as matriculas novas na Educação Infantil, 1 º ano do Ensino Fundamental e IDA, seri 

obserwdo: 

I. Idade de 2 (dois) anos completos ou a completar Bié 31 de março de 2022 para a Creche ll. 

rr. Idade de 3 (~) anos completos ou• completar at6 31 de 11U11ÇO de 2022 para• Creche m 
m. Idade de 4 (quatro) anos completos ou a completar at6 31 de março de 2022 para o PRÉ-.L 

IV. Idade de S (cinco) anos completos ou a completar at6 31 de março de 2022 para o PRÉ-ll. 

v. Idade de 6 (seis) anos completos ou a completar at6 31 de 11WÇO de 2022 para o 1° ano do 

EJQino FandamentaL 

L2. l. Na Educação Infàntil deverão ser malriculadas as crianças de 2 e 3 anos cm Creche e as de 4 

e S anos na Pr6-escola. O mnnicfl'lo ofertari matricula de doia anos (Creche Il), aomente na1 

eecolaa qne bo11ver eondlç6ea de ln1raeatratura e lia pala ae reapomabillzarenl pelo tnnaporte 

dos filhos até • eecola. 

1.2.2. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1 º ao Sº ano) deverlo ser malriculadas as crianças 

de 6 a 1 O anos de idade, confonne série que cursam. Nesta etapa deverlo ser inclufdas também as que 

possuem menos de 15 anos de idade e estio com distnrçlo de idade-série. 

1.2.3. Nos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9" ano)deveilo-matriculados os adolescentes 

de 11 a 14 anos, conforme s6rié que irlo cursar. Inclusive as que estio com distorção de idade-s6rie. 

1.2.4. Na Educaçlo de Jovens e Adultos - IDA (1ª. '2*, 3ª e 4ª etapa) serio matriculados jovens, 

adultos é idosos eom mail de lS anoa de Idade 

1.3. Docamentaçlo exl&lda: 

No ato da matricula o aluno ou o seu responsável deverá apresentar os seguintes documi:ntos, 

confonne ·nfvel e modalidades de ensino: 

OU MODALIDADE 
DE ENSINO 

DOCllMJtNTOS EXIGIDOS 

1Re<iuaime'110do Matricula, Cópia da Catidlo do Nascimallo ou Certidlo 
Casllmcmo. Cópia cio RO, CPJ', Tftulo do Eleitor. Do<:imlcPto oriau,al 

comprove escolaridade anlerior (Hislórico Escolar ou Doclançllo 
do Jovens e Adull!>S · • ). 

l.3.2 P~ os alunos da EJA ou do En$ino Fundamental que estejam com distoIÇlo de idade-série, a 

cl.asmicação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do Ensino Fundamenlal. pode ser feita: a) 

Por promoção. para os alunos que CUI98l1ll)'.I. com aproveitamemo, a série ou filse anterior, na própria 

escola; b) Por transferencia, para os candidatos procedentes de outras escqlas, mediante apm:iaçlo 

do histórico escolar, que contenha o registro do aproveitammrto dos con1eú'dos da base nacio.nal 

comum do currlculo e da parte diversificada; c) Illdependenteme de escolam.ação anterior, 

m~ avaliação feita pela Secretaria Municipal de F.ducaçlo, que defina o grau de 

desenvolvimento e cxpc:ri&ilcia do candidato e permita sua insctiçlo na série ou etapa adequada, de 

acordo com o seu preparo; d) Em qualquer das hip6tcscs disciplinadas nas alíneas anteàores, na 

classificação do all!llo dcverlo ser consíderados os elementos idade e ~ento de contéÚdoS que 

compõem a base curricular comum em nível nacional. 

1.3.3. A llllltrfcula do aluilO, público-alvo da Educação Especial (aluno com dcfici!ncia,, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdo1açlo ), deverá ser realizada, obrigatoriamente. 

em classell do ensino regular nos níveis e modalidades, óbede,cendo aos mesmos critérios dessas 

etapas. 

1.3.4. Em cada escola a matricula será reali7.ada observando a capacidade de atcµdimcoto da 

deman4a escolarizável nos pcrlodos/ anos e etapas escolares dos níveis e modalidades ofertados. 

1.4. ~çlodu Turmu: 

Cabe à Secretaria Municipal de Educaçlo a organizaçlo e o planejamento à demanda escolar de cada 

unidade de ensino, sendo que na mna rural poderio ocorrer salas multisséries para furmar turmas de 

ensino. 

1.4.1. Eclaeaçlo Infantil 

• CRECHE II - máximo 10 alunos 

• CRECHE m-mblmo 15 alunos 

• PRÉ- ESCOLA - máximo. IS alUllos 

1.4.2. Ensino.Fundamental 

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

• 3º ao S° anos - at6 25 alunos por turma. 

• 6° ao 9" anos - até 2S alunos por tunna. 

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 !ialas. respeitando o limite mlnúno de lS (quina) alnnoa e 

o niúimo de JS (trinta e cineo) alnnos dentre os efetivamente fiequl::µles . 

1.4.4. Fica estabelecido nas c1a:sses regulares o máximo de 2 (dois) alunos com deficiência ou 

necessidade educaciODal especial por turma de até 15 (quinze) alunos. 

1.4.5. Os alunos com dificuldade de aprendizagem teria aulas de mediaçlo no contra turno. ofertadas 

pelo municlpio, necessitando do empenho da fàmilia para que os alunos participem das aulas. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Nlo haveri alteração ,.. datu anvncúulu; 

2.2 As escolas deverlo adotar para o ano de 2023 a ficha de matricula do modelo anexo a esse 

edital; 

2.3 Os casos omissos neste Edital serio ,:i,solvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.4 O calendário escolar será divulgado em posterior data, após • aprovaçlo pelos os núcleos 

gestores. 

2.4 O ano letivo de 2023, tem previalo de início em 01 de fevereiro. 

2.5 O presente &lital entra em vigor na data gc sua publicaçlo. 

Novo Santo An~llio (Pl). 12 d~ dçmnlm! dç 2022, 

,\gamenon Rocha Lima 
Secretário Municipal de Educaçllo 
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ESCOLA MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: 

DADOS DO ALUNO 
NOME, 

DTADO DO l'IIWI 
l'IW'1!ITUIIA-ALDl!NOV08ANTOANTONl0 
R~ARIA IIUNICIPAL DI! EDUCAÇÃO 
___ .. _,,_,_ 

CEP: ........000-Novoa.woAntenlo 
CNPJ: -1D.21La21D001.a 

FICHA DE MATRÍCULA 

INEP: 

DamN-: __j__J __ !Seoco: r )Mue. [ ) FmL I Ccrtidlo do Nucimmlo: [ 1 Antigo 

Matricula: 

Termo: Folha: 1 Livro: 1 Muniápio: 

Cartório: ,~çlo: I 

RO: IÓtglol!mísaor: IUF: 1 Bxpodiçlo: 
I I 

CPF: 1 NIS: 

Endoroço: !Bamo: 

[ ) Nôvo 

IUF: 
I 

Localidade,: 1 Cldildc: Novo Santo Alllooio-Pl 1 CEF: 64 365--000 

~ 1 ]Bnmca 1 1- 1 ] Parda 1 J~• 1 ) Indlgcna [ ] Nlo declarada 

Qual: [ ] Baixa VlSlo [ ) Defici&da Auditiva 1 J Defici&lcia 

Dcficimte: Flsica 

1 ]Sim 1 )Nlo [ l Defioi&icia lnleloctual 1 ) Surdez 1 ]Surdo~ 

1 J Defici&lcia Múltipla 1 1 <:,,gue;ra 

Tomstomo Olobal do Dooonvol-.0: 
Albls babilidadeo / S_.tomçlo: 

1 J Au1iamo IDfimtil 1 J Tomstomo ~ c1a In61ucia 
[ 1 Sinl I ]Nlo 

[ J Síndrome do R.ott 1 J Síndrome do"'-"' 

f lSliidromedoDown 
FILIAÇÃO 
MÃJ:: 

RO: 1 Expediçlo: I I 1 CPF: 
Profissllo: 1 Tolefõne: 

PAI: 

RO: 1 Expediçlo: I I 1 CPF: 
Protlulo: 1 Telnano: 

-~~~ ~ ·: PRaFm'RIRA .... EIPAL DE NOVO u.NTOANTONIO ~!7 
eeatEl'AltlA IIUNICPAL Dr. eDUCACÃO 

Rua: ..... vadrto ...... .,...,,c..e 
CU; Maa-DDO - Nowo....,Antllnlo 

CNPJ: M,e T00IM 

DADOS EDUCACIONAIS 
Matdcula: [ ]Nova [ J Retido 1 l Ranalrloula Modalidade de llmlao: ( ) Educação IDfimtil 

( )Ensino ' 

Ptmdamaital 

Ano 1 Tunna I Tumo -[ ]Sim [ )Nlo 
EtaP" da EdoeacAo ln&ndl: ( )Creche ( ) Pré- Escola 

ProgramaBolaa.FIIIDllia: 1 ]Sim ( ]Nlo Tnnopor!e l!acolat: [ ) Sim [ ]Nlo 

NISdo~el: 
Pod« Público: [ ) Municipal 1 ]&ladual 

Nomo do Respomável: 
[ ] Ton:oirizado 

Atcndimeato _,., BspcriaJindo (ABB): 
TIPo do Veiculo: [ J Ôllibua 

1 ]Mú:ro-&ibua 

1 ] Sim 1 )Nlo 
[ )Van 

Obc: 

1 ] Motocidela 

[ )Bicicl-

Aasinaturado ~ 

Doclaro pa,aos devidoa fins quo as immmaçõc,o f"omecidu --o alo -ticu. 

Séri necetdrto anexar a doc:ameataçao abeb:o nudoaada: 
1 J Cópia da Certldlo do Nucim<nto; 
[ J àlpú, Identidade; 
[ ] Cópia do CPF; 
[ J Cópia do NIS (Aluno) 
1 J Cópia do cmtSo do va<:inação; 
[ ) Cópia do cmtSo do SUS; 
[ ] Cópia Hi~ Boco1-o/"'1 Deelaraçlo Eacolar, 
[ ) 1 Foto 3x4; 

Auinaturado RooponaivolpelaMalmaila 

EtrrADO DO PIAUI 
PRE'BTURA --AL D1! NOVO SANTO ANTOlllo 
8ECRETARIA-ALIIEIDUCAÇÃ0 ---·-"'·'-CIP: _____ .. 

CHPJ: --.-ooi-21 

FICHA DE MATRÍCULA COMPLEMENTAR 
UnidadeEacolar _________________ INEP ___ _ 
Endereço: _____________________ _ 

Dados do Alnno: 
Nome: _____________ _____ Scxo: 

Raça/Cor:. ___ _ 

DaladeNasc. _ t_j__ Local: ____ Cidade: _______ UF: 

Nlitmalidsde: _______ _,Endmço do lllu!ki: _______ _ _ 

Filiaçlo:Mle: ______________ .PROFISSÃO ____ _ 

Pü: PROFISSÃO ____ _ 

"ln■• ln Aalnatara 
1 

j j 1 l ! ! ... 9 1'1111111 rapomnel 
-< ;;i 

20_ 

20_ 

20_ 

20:__ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

20_ 

ld:09FEBD77 A580197B 

■hiil.1 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato Administrativo nº 052/2022. 

Processo Administrativo n• 056/2022. 

Modalidade: Pregão eletrônico SRP n• 01 5/2022. 

Villo .; 
• 

j!i 
!a ii 

_J_J_ 

_J_J_ 

_j..J_ 
_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

_J_J_ 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E DE FORMA PARCELADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (INCLUINDO RECARGA DE 
CARTUCHOS, TONER, BULK INK, ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI E SUAS SECRETARIAS. 

Contratante: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI - PI. 

Contratado: INFOART INFORMATICA EIRELI (INFOART INFORMATICA) - ME, CNPJ Nº: 
14.352.577/0001-77, com endereço na Av. Senador Area Leão, n• 1399, sala 02, bairro: Jóquei, Teresina, 
CEP: 64.049-110, representada por WELLINGTON BRAZAGUIAR DE SOUSA, CPF: 739.006.993-72. 

Valor Global: Lote Único R$ 53.499,96 (cinquenta e três mil, quatrocenlos e noventa e nove reais e noventa e 
seis centavos) 

Assinatura: 09 de dezembro de 2022. 

Vigência:12 (doze) meses. 

Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município/ FMS/ FUS/ RP/ ICMS/ IMPOSTOS e Outros. 

Lagoa do Piaui • PI, 09 de dezembro de 2022. 

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA JÚNNIOR 

Prefeito Municipal 
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