
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

ATO DO SECRETÁRIO  

RESOLUÇÃO SEDUC Nº 5, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.  

INSTITUI AS DIRETRIZES PARA MATRÍCULA DOS 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-
ESCOLA) E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 
DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor,  

CONSIDERANDO que de acordo com o disposto no art. 11, inciso III, da Lei Federal n.º 

9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, compete aos 

Municípios baixar normas complementares para o seu Sistema de Ensino; 

CONSIDERANDO as disposições constantes dos arts. 30, 37 e 58 da Lei Federal n.º 

9.394/96;  

CONSIDERANDO que, consoante o disposto no caput do art. 32 da Lei Federal n.º 

9.394/96, o Ensino Fundamental inicia-se aos 6 (seis) anos de idade; 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de outubro de 2010, que estabelece 

o último dia de março como data-base para o cálculo da idade dos estudantes, com vista 

ao ingresso na Pré-Escola e no Ensino Fundamental; 

CONSIDERANDO o Art. 11 da Lei Federal nº 13.444 de 11/05/2017 que obriga o poder 

público a oferecer mecanismos que possibilitem o cruzamento de informações 

constantes de bases de dados oficiais, a partir do número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF do solicitante, de modo que a verificação do cumprimento de 

requisitos de elegibilidade para a concessão e a manutenção de benefícios sociais possa 

ser feita pelo órgão concedente; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº11.700/2008 assegura vaga na escola pública 

mais próxima da residência da criança. 

 

 

 



RESOLVE: 

Art. 1º. A matrícula na Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Paraíba do Sul, para o ano de 2023, dar-se-á em consonância com o disposto no presente 

Regulamento, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a Educação de 

Jovens e Adultos e a Educação Especial.  

§1º. Aos candidatos nascidos após 31/03/2018, será solicitado o número do Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF) no momento da inscrição. 

§2º. A falta do CPF não impede a matrícula na rede pública municipal de ensino, porém 

ficam as famílias e, o estudante maior de idade, obrigado a apresentar o documento em 

até 90 (noventa) dias após a matrícula. 

Art. 2º. Os estudantes da Educação Infantil (Creche e 2º período) Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, matriculados na Rede Pública 

do Sistema Municipal de Ensino do Município de Paraíba do Sul, no ano de 2022, terão 

suas matrículas renovadas automaticamente para o ano letivo de 2023.  

§1º. Os estudantes que desejarem realizar transferência para outra Unidade Escolar da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Município do Paraíba do Sul deverão 

seguir as orientações contidas no presente Regulamento.  

§2°. É de responsabilidade dos Gestores das unidades de educação (creches e escolas) 

estar até o dia 16 de dezembro de 2022, impreterivelmente, com os devidos 

remanejamentos já realizados para o ano letivo de 2023. 

SEÇÃO I 

Do Remanejamento 

Art. 4º. Os estudantes matriculados nas Unidades Escolares em que não haja o segmento 

subsequente terão suas matrículas garantidas por meio de remanejamento, sendo 

necessária a confirmação pelo responsável, por meio de assinatura da ficha de matrícula 

na Unidade Escolar para qual o aluno foi remanejado, dentro do prazo estabelecido no 

calendário de matrícula constante do Anexo I.  

§1º. No caso do não comparecimento do responsável, até a data de 16 de dezembro de 

2022 para confirmação da Unidade Escolar, o estudante será imediatamente 

matriculado na vaga disponibilizada.  



SEÇÃO II 

Da Educação Infantil - Modalidade Creche 

Art. 5º. As inscrições para a Primeira Matrícula na Educação Infantil para o ano letivo de 

2023 será realizado por meio de Cadastro Único com edital próprio, a ser publicado no 

dia 04/01/2023. 

SEÇÃO III 

Da Educação Infantil (Modalidade Pré-Escola), Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos 

Art. 6º. As inscrições para Educação Infantil da modalidade Pré-Escola e para o Ensino 

Fundamental estarão abertas para todas as crianças e jovens com idade de 4 (quatro) 

anos completos até 31/03/2023 a 14 (quatorze) anos completos até 31/12/2023 e para 

a Educação de Jovens e Adultos com 15 (quinze) anos ou mais completos até 

31/03/2023. 

Art. 7º. As matrículas para Educação Infantil da modalidade Pré-escola, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, para o ano de 2023, serão realizadas nas 

unidades escolares. 

Art. 8º. Serão publicadas listas, por unidade escolar informando o número de vagas para 

o 1º (primeiro) e 6º (sexto) anos do Ensino Fundamental.  

§1º. Para os estudantes do primeiro ano de escolaridade será publicada listas nas 

creches e pré-escolas informando a escola de destino das crianças que cursaram o 3º 

(terceiro) período.  

§2º. Para os estudantes que irão cursar o 6º (sexto) ano será realizada pré-matrícula nas 

unidades escolares que oferecem o ano de escolaridade, a saber: CIEP Municipalizado nº 

442 Haroldo Machado de Barros, E. M. Andrade Figueira, E. M. Antônio Ignácio Coelho, E. 

M. Arcanjo Antonino Lopes, E. M. Condessa do Rio Novo, E. M. Horácio de Mello, E. M. 

Irmã Montedônio e E. M. Norberto Leal. 

§3º. As inscrições para pré-matrícula e matrícula deverão ser feitas pelo responsável 

legal, na forma da lei civil, para os menores de 18 (dezoito) anos, e pelo próprio 

interessado, se maior de 18 (dezoito) anos.  

§4º. No ato da matrícula, os interessados deverão fornecer as seguintes informações:  



a) Nome completo do candidato;  

b) CPF do candidato;  

c) Nome da filiação ou do responsável legal;  

d) CPF de uma das filiações ou responsável;  

e) Endereço eletrônico;  

f) Telefone de contato;  

g) NIS, se possuir;  

h) Rede escolar de origem, se já estudou antes (transferência, histórico) 

i) 1 foto 3 x 4 

j)Grupamento pretendido. 

l) Cartão do SUS 

m) Tipo sanguíneo (Fator RH) 

§4º. O candidato com deficiência terá um período próprio para realizar a matrícula, 

conforme orientado nas Seções IV e V deste Regulamento.  

§5º. Durante o período a que se reporta o §3º, o candidato terá garantida a prioridade 

de escolha de Unidade Escolar mais próxima de sua residência.  

§6º. Após o período mencionado no §3º, o candidato será atendido e alocado nas 

unidades escolares onde houver vagas disponíveis, compatíveis com as necessidades 

que apresenta para seu desenvolvimento pedagógico e, preferencialmente mais perto da 

sua residência.  

§7º. O candidato que nunca estudou e possui idade igual ou superior a 8 anos, bem como 

o candidato com defasagem idade/ano de escolaridade, a partir do 6º ano de 

escolaridade, pretendido em 2023, deverá selecionar um local onde deverá comparecer 

para ser avaliado, a fim de obter enturmação mais adequada ao seu desenvolvimento.  

§8º. Os candidatos gemelares, irmãos nascidos na mesma gestação, terão assegurados os 

mesmos direitos.  

§9º. Serão assegurados os mesmos direitos para as crianças de família refugiada, de 

acordo com as regras previstas nesta Seção.  



Art. 9º. Para a Educação Infantil da modalidade Pré-Escola e para o Ensino Fundamental 

haverá 2 (dois) momentos de inscrição, sendo o primeiro exclusivamente para os 

estudantes de transferência interna e, o segundo, para novos estudantes. 

 Art. 10. Os períodos de inscrição, de divulgação dos resultados e de confirmação da 

matrícula obedecerão ao calendário apresentado no Anexo I.  

Art. 11. Para a Educação Infantil da modalidade Pré-Escola, para o Ensino Fundamental 

e para a Educação de Jovens e Adultos, nas situações de não confirmação da vaga ou de 

não realização do procedimento de matrícula no prazo estabelecido pelo calendário 

contido no Anexo III, os responsáveis legais deverão solicitar a vaga na reabertura da 

matrícula.  

§1º. A reabertura de matrícula obedecerá ao calendário apresentado no Anexo I.  

§2º. Após o encerramento do período de matrícula que antecede o ano letivo, a 

solicitação de vaga para Educação Infantil da modalidade Pré-Escola, para o Ensino 

Fundamental, para a Educação de Jovens e Adultos e para a Educação Especial será 

contínua até o último dia do mês de outubro. 

§3º. A partir do 1º (primeiro) dia do mês de novembro o aceite de matrícula deverá ser 

acompanhado pela Equipe de Supervisão Escolar.  

SEÇÃO IV 

Da Educação Especial Inclusiva 

Art. 12. As inscrições para a Educação Especial Inclusiva estarão abertas a todos os 

candidatos público-alvo dessa, com idade a partir de 4 anos completos até 31/03/2023.  

Art. 13. Terão direito a dupla matrícula na rede municipal todos os estudantes público 

alvo da Educação Especial Inclusiva. 

§1º. Entende-se nos termos desse Regulamento que está em situação de dupla matrícula 

a matrícula que frequenta em um turno a escola regular e no outro o Centro de 

Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar Manoel Vaz (CAEEM). 

§2º.  A dupla matrícula é um direito da criança incluída para que possa se desenvolver 

com maior plenitude e, assim, tem a oportunidade de receber atendimentos 

complementares e suplementares próprios do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 



Art. 14. A partir do ano letivo de 2023 todas as crianças público alvo da Educação 

Especial Inclusiva na Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Paraíba do Sul terão obrigatoriamente que passar por avaliação conjunta das equipes da 

Coordenação de Educação Especial Inclusiva e Saúde do Educando e da equipe 

multiprofissional do CAEEM. 

§1º. O foco da avaliação conjunta das equipes descritas no caput são: 

a) Confirmação da recomendação de acompanhamento por mediador; 

b) Direcionamento do Plano de Ensino Individualizado (PEI); 

c) Elaboração de Plano de Acompanhamento da Trajetória Escolar (PATE). 

Art. 15. No ato da confirmação da matrícula, os candidatos ou responsáveis dos 

candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  

I - Certidão de nascimento;  

II - CPF do candidato;  

III – 1 foto 3x4 

IV - CPF da filiação ou responsável legal;  

V - Comprovante de endereço com CEP;  

VI - Documento de identificação da filiação ou do responsável legal;  

VII - Declaração de escolaridade da última Unidade Escolar em que estudou, indicando o 

ano de escolaridade ao qual o estudante está habilitado (Declaração, Histórico);  

VIII - Laudo comprobatório da deficiência declarada; e  

IX - NIS, se possuir;  

X – Cartão do SUS 

XI – Tipo Sanguíneo (Fator RH) 

SEÇÃO V 

Outras disposições 

 Art. 16. Em 2023 serão efetuadas quaisquer modalidades de matrícula até o dia 

31/10/2023, nas Unidades Escolares onde houver vaga disponível.  



Art. 17. Após o dia 31/10/2021, serão efetuadas apenas matrículas por transferência, 

em caso de mudança de domicílio, inclusive quando oriundos de outros Municípios e/ou 

Estados, de candidatos à Educação de Jovens e Adultos, de crianças do "Programa 

Territórios Sociais", de refugiados e de estudantes que estejam fora da instituição 

escolar, que deverão ser imediatamente reconduzidos. 

Art. 18. É de responsabilidade do Gestor e Vice Gestor Escolar:  

I - Providenciar a transferência interna de todos os estudantes que solicitaram até 

16/12/2022. 

II - Monitorar as matrículas em creche e informar mensalmente o surgimento de vagas.  

Art. 19. O estudante transferido de outras Redes que, em até 30 dias após a confirmação 

da matrícula, não apresentar documentação comprobatória da escolaridade exigida para 

o ingresso no ano de escolaridade solicitado, será enturmado após avaliação da Equipe 

Diretiva da Unidade Escolar (Gestores e Coordenadores Pedagógicos) com 

assessoramento da Equipe de Supervisão Escolar. 

Parágrafo Único. A observância do disposto no caput deste artigo constitui 

responsabilidade da Direção da Unidade Escolar.  

Art. 20. A organização das turmas, bem como o quantitativo e a numeração, obedecerão 

a critérios específicos, de acordo com as instruções contidas no Regimento Interno da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino de Município do Paraíba do Sul 

respeitando-se o quantitativo máximo de alunos por turma e resguardados os direitos 

previstos em lei.  

Parágrafo Único. A criação de turmas é de competência EXCLUSIVA da Secretaria 

Municipal de Educação, caso surja necessidades cabe ao Gestor da Unidade de Educação 

solicitar por meio de memorando fundamentado a necessidade de criação da turma. 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 

AÇÃO PERÍODO LOCAL 

Renovação Automática  22 a 25/11/2022 Unidades de Educação 

(Creches e Escolas) 

Solicitação de 

Transferência Interna 

(Creches e Escolas) 

22 a 25/11/2022 Unidades de Educação 

(Creches e Escolas) 

Pré-matrícula (6º ano) 22 a 25/11/2022 CIEP Municipalizado nº 442 

Haroldo Machado de Barros, 

E. M. Andrade Figueira, E. M. 

Antônio Ignácio Coelho, E. M. 

Arcanjo Antonino Lopes, E. M. 

Condessa do Rio Novo, E. M. 

Horácio de Mello, E. M. Irmã 

Montedônio e E. M. Norberto 

Leal. 

Deferimento dos pedidos 

de transferência interna 

02/12/2022 Unidades de Educação 

(Creches e Escolas) 

Publicação dos estudantes 

que conseguiram vaga para 

6º ano. 

30/11/2022 Secretaria Municipal de 

Educação e Unidades de 

Educação (Creches e Escolas) 

Publicação das escolas 

indicadas para as crianças 

do 1º ano de escolaridade. 

05/12/2022 Unidades de Educação 

(Creches e Escolas) 

Matrículas Início em 

06/12/2022 

Unidades de Educação 

(Creches e Escolas) 

 

 



ANEXO II 

VAGAS DE 1º E 6º ANOS POR UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS 
VAGAS 1º ANO VAGAS 6º ANO 

Manhã Tarde Manhã Tarde 

E. M. Albino Antônio de Barros - 25 - - 

E. M. Andrade Figueira - 50 25 - 

E. M. Arcanjo Antonino Lopes - 25 17 - 

CIEP 442 M. Haroldo M. de Barros 50 50 25 25 

E. M. Condessa do Rio Novo - 50 25 - 

E. M. Francisco Pereira Paredes 25 - - - 

E. M. Horácio de Mello - 25 15 - 

E. M. Irmã Montedônio 25 - 30 - 

E. M. Jornalista Sérgio Cabral 50 25 - - 

E. M. Nicolau Visconti 25 - - - 

E. M. Norberto Leal - 25 17 - 

E. M. Paulo Lacerda 25 25 - - 

E. M. Pref. Rocha Werneck 25 - - - 

E. M. Prof. Manuel G. d'Ascensão 50 50 - - 

E. M. Prof Melchor del Blanco Miguel 25 - - - 

E. M. Profª Marly Madeira Soares 25 25 - - 

E. M. Profª Sarah Faria Braz - 25 - - 

E. M. Ver. Ademir José da Silva - 25 - - 

E. M. Ver. Antônio Ignácio Coelho - 25 10 - 

EJA 

ESCOLAS 
FASE I FASE VI 

TARDE NOITE TARDE NOITE 

E. M. Andrade Figueira - 25  30 

E. M. Arcanjo Antonino Lopes 25 -  - 

E. M. Profª Sarah Faria Braz - 25  - 

E. M. Ver. Antônio Ignácio Coelho - 25  30 



Anexo III 

Bairros de abrangência por comunidade escolar 

ESCOLAS BAIRROS 

E. M. Albino Antônio de Barros 
(Limoeiro)    Limoeiro e Palestina. 

E. M. Andrade Figueira (Centro) Centro, Palhas, Barão de Angra, Liberdade, 
Portal do Sol e Cerâmica; 

E. M. Arcanjo Antonino Lopes (Tim 
Lopes) - Liberdade 

Liberdade, Sincorá e Vieira Cortez 

CIEP (Jatobá) 
Jatobá, Grotão, Caminho de Dentro, Inema, 
Retiro, Bela Vista e Parque Niágara 

E. M. Condessa do Rio Novo (Centro) Centro, Sincorá, Palhas, Curupaiti e 
Liberdade; 

E. M. Francisco Pereira Paredes (Sertão 
do Calisto) 

Sertão do Calisto e adjacências 

E. M. Horácio de Melllo (Cavarú) Cavarú e adjacências e Werneck 

E. M Irmã Montedônio Parque Morone, Portal do Sol, Palestina, 
Vieira Cortez e Lava-pés; 

E. M. Jornalista Sérgio Cabral 
Jatobá, Grotão, Caminho de Dentro, Inema, 
Retiro, Bela Vista e Parque Niágara. 

E. M. Nicolau Visconti Inema 

E. M. Norberto Leal Sardoal e adjacências 

E. M. Paulo Lacerda Liberdade, Sincorá e Vieira Cortez 

E. M. Prefeito Rocha Werneck Vieira Cortez e adjacências 

E. M. Professor Manuel Gonçalves D’Ascenção 
Centro, Palhas, Cerâmica e Lava-pés 

E. M. Professor Melchor del Blanco Miguel Eldorado 

E. M. Professora Marly Madeira Soares Werneck e adjacências 

E. M. Professora Sarah Faria Braz Barão de Angra 

E. M. Vereador Ademir José da Silva Retiro e adjacências 

E. M. Vereador Antônio Ignácio Coelho Sebollas e adjacências 

 


