
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

CNPJ 01.613.194/0001-63 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

 

PORTARIA Nº 009/2017 – SEMED 

 
Estabelece normas e procedimentos para rematrícula e matrícula na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos - EJA nas unidades escolares da rede municipal de ensino de 

Anapu/PA para o Ano Letivo 2018, e dá outras providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DORIOVALDO SOUTO FILHO, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 081/2017 e, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, art. 227, no que se 

refere ao direito à educação; 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, em seu art. 10, inciso VI, no que se refere ao planejamento do 

ingresso dos alunos nas Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal de 

Educação e no art. 4º, inciso VII, no que concerne à oferta de Educação Regular para 

Jovens e Adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidade, garantindo-lhes as condições de acesso e permanência nas escolas, 

assim como o previsto no inciso VI no que tange à oferta de ensino noturno regular 

adequado às condições do educando; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e 

antecipado, para atendimento efetivo de toda a demanda escolar, face à crescente 

procura por vagas na Rede Municipal de Ensino e com a finalidade de dar transparência 

e publicidade ao processo de rematrículas e matrículas; 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º As rematrículas e matrículas, excepcionalmente, para o Ano Letivo 2018, 

serão realizadas diretamente nas Unidades Escolares tendo em vista as necessidades 

operacionais e especificidades da comunidade escolar 

§ 1º As ações inerentes ao processo de renovação de matrículas e de matrículas novas 

deverão envolver todos os envolvidos no processo educativo: direção escolar, 
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professores(as), secretário escolar, coordenação pedagógica, auxiliares de secretaria, 

pessoal de apoio, pais e/ou responsáveis, alunos(as) e Conselho Escolar. 

§ 2º A renovação de matrículas e matrículas novas nas unidades escolares da zona rural 

serão realizadas sobre a responsabilidade dos Supervisores Educacionais e da Diretoria 

de Ensino da Zona Rural, conforme cronograma elaborado por esta diretoria 

posteriormente. 

 

Artigo 2º Estabelecer normas e procedimentos relativos ao ingresso e permanência de 

educandos/educandas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, sob a régia 

administração e assessoria da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 

Artigo 3º Compete ao/à Diretor (a) da Unidade Escolar garantir a efetivação da 

matrícula e outros procedimentos correlatos, exigindo a apresentação da documentação 

no ato da confirmação da matrícula, mantendo, desta forma, a base de dados dos 

educandos sempre atualizada e garantindo que os mesmos sejam precisos e fidedignos. 

 

Artigo 4º A programação de datas para rematrículas e matrículas nas Unidades 

Escolares vinculadas a Secretaria Municipal de Educação para o Ano Letivo 2018 

ocorrerão em dois períodos distintos: 

I. 26, 27 e 29 de dezembro de 2017 – período de rematrículas, no qual os pais e/ou 

responsáveis de alunos já matriculados na unidade escolar, confirmará a matrícula do 

educando por meio de formulário próprio disponibilizado pela escola; 

II. 02 à 05 de janeiro de 2018 – período de matrículas novas, na qual os pais e/ou 

responsáveis de alunos não pertencentes a Rede Municipal de Ensino ou serão 

transferido de escola, poderão realizar a matrícula do educando. 

 

§ 1º Nas Unidades Escolares onde não houver continuidade de estudos, os alunos 

concluintes do 5º ano do Ensino Fundamental, bem como os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA deverão dirigir-se às Unidades Escolares pretendidas nas datas 

supracitadas para matrícula de alunos novos. 

§ 2º As Unidades Escolares deverão prever data para entregar documentação 

comprobatória de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental e da 4ª Etapa da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, em tempo hábil para participar do processo de 

matrícula na Rede Estadual de Ensino. 
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§ 3º O processo de renovação de matrículas e matrículas novas nas Unidades Escolares 

da Zona Rural será organizado pela Diretoria de Ensino – Zona Rural e assessorado 

pelos Supervisores Educacionais de cada área. 

 

Artigo 5º Precede o processo de matrícula a definição pela Unidade Escolar dos cursos 

e modalidades de ensino a serem ofertadas, como mostra o quadro: 

CURSOS E MODALIDADE 

CURSOS MODALIDADES DE ENSINO FAIXA ETÁRIA 

Educação Infantil Pré-Escola 

Maternal 03 anos 

Jardim I 03 anos e 06 meses e 04 anos 

Jardim II 05 anos 

Ensino Fundamental/09 anos 

Anos Iniciais 

Ensino Regular 

1º ano/09 05 anos e 06 meses e 06 anos 

2º ano/09 07 anos 

3º ano/09 08 anos 

4º ano /09 09 anos 

5º ano/09 10 anos 

Anos Finais 

Ensino Regular 

6º ano/09 11 anos 

Ensino Fundamental/08 anos 

7º ano/09 12 anos 

8º ano/09 13 anos 

9º ano/09 14 anos 

Educação de Jovens e Adultos – EJA Presencial com Avaliação no Processo 15 anos acima 

 

Artigo 6º A disponibilização das vagas para o Ano Letivo de 2018 será feita 

observando-se a capacidade física da Unidade Escolar e o tipo de atendimento prestado 

pela mesma, seguindo as seguintes orientações das Diretrizes Básicas para o Processo 

de Matrícula Escolar: 

I. Avaliar o número de salas disponíveis e sua capacidade de atendimento; 

II. Avaliar a quantidade e conservação de carteiras, mesas, cadeiras de professor, 

quadro, instalações elétricas e hidráulicas, ventiladores e etc.; 

III. Avaliar a quantidade, disponibilidade e conservação dos recursos didáticos, 

pedagógicos, permanentes e de consumo; 

IV. Garantir em primazia a renovação de matrículas dos alunos regulamente 

matriculado na Unidade Escolar e, posteriormente, definir o número de vagas destinadas 

a matrícula de novos alunos; 

V. Priorizar os alunos residentes no bairro onde a escola está localizada, orientando 

quanto à disponibilidade de vagas na escola próximo de sua residência se for o caso, 

trabalhando com o sistema de matrícula plena, primando para que todas as vagas sejam 

preenchidas dentro da capacidade física da escola; 

VI. Verificar o número de professores e servidores disponíveis; 
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VII. Envolver no processo de renovação de matrículas e matrícula de novos alunos no 

mínimo a direção, secretaria escolar, coordenação pedagógica e auxiliares de secretaria; 

VIII. Atender ao limite em média de alunos por turma, tomando como princípio o 

inciso I do Art. 8º da Resolução CEE/PA 001/2010, conforme o quadro abaixo, exceto 

quando não for possível informar esta secretaria para outros procedimentos caso a 

demanda seja maior que a esperada: 

QUADRO DE LIMITE DA CAPACIDADE DE ALUNOS POR TURMA 

CURSOS MODALIDADES DE ENSINO 
QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

Educação Infantil Pré-Escola 

Maternal 25 alunos 

Jardim I 25 alunos 

Jardim II 25 alunos 

Ensino Fundamental/09 anos 

Anos Iniciais 

Ensino Regular 

1º ano/09 25 alunos 

2º ano/09 30 alunos 

3º ano/09 30 alunos 

4º ano /09 35 alunos 

5º ano/09 35 alunos 

Anos Finais 

Ensino Regular 

6º ano/09 35 alunos 

Ensino Fundamental/08 anos 

7º ano/09 35 alunos 

8º ano/09 40 alunos 

9º ano/09 40 alunos 

Educação de Jovens e Adultos - EJA 
1ª e 2ª Etapas 40 alunos 

1ª e 2ª Etapas 40 alunos 

 

§ 1º Consolidado o processo de implantação do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos 

iniciado em 2010 na Rede Municipal de Ensino não existirá o regime de duração do 

Currículo Escolar: Ensino Fundamental de 08 (oito) anos. 

§ 2º Fica assegurado a lotação de dois (02) profissionais na sala de turmas de Educação 

Infantil, etapa do maternal. 

§ 3º Não haverá matrículas para turmas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental de 08 anos em 2018. 

§ 4º A Educação Infantil atenderá na pré-escola, crianças de 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses, 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses. 

§ 5º As turmas multisseriadas da zona rural deverão atender em média o quantitativo de 

35 (trinta e cinco) alunos por professor. 

§ 6º As turmas multisseriadas da zona rural só poderão ser divididas se o quantitativo de 

alunos por turma ultrapassar 40 (quarenta) alunos, não obstante, havendo a redução do 

quantitativos de alunos nas turmas divididas, poderá ocorrer a fusão das turmas, de 

acordo com a enturmação original. 
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Artigo 7º Terá direito a matrícula no Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, os alunos 

que disporem dos seguintes requisitos: 

I. O ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos das crianças 

obedecerá a idade mínima de 06 (seis) anos completos até o dia 31 de julho de 2018, em 

consonância com a orientação do Conselho Nacional e Estadual de Educação, que 

suscita que cada rede tem autonomia para definir as diretrizes operacionais para 

matrícula na Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

a) Demonstrarem capacidade de aprendizagem de acordo com a avaliação pedagógica 

realizada pela Unidade Escolar que as receberem; 

b) Alunos com idade de 07 (sete) anos ou mais, sem habilidade de leitura e escrita, que 

estiverem fora da rede de ensino nos anos anteriores, respeitando a decisão da equipe 

pedagógica das escolas que as receberem. 

II. No 2º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram aprovados 

no 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação efetuada 

pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de acompanhar o 

processo de aprendizagem subsequente; 

III. No 3º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 2º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 

efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente; 

IV. No 4º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 3º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 

efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente; 

V. No 5º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram aprovados 

no 4º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação efetuada 

pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de acompanhar o 

processo de aprendizagem subsequente; 

VI. No 6º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 5º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 

efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente; 

VII. No 7º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 6º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 
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efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente; 

VIII. No 8º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 7º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 

efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente. 

IX. No 9º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos os alunos que foram 

aprovados no 8º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, desde que na avaliação 

efetuada pelas instituições de ensino que as receberam, demonstrem capacidade de 

acompanhar o processo de aprendizagem subsequente. 

 

Artigo 8º Em consonância com legislação em vigor e com base nos princípios da 

Educação Inclusiva as Unidades de Ensino deverão matricular os educandos com 

necessidades educacionais especializada nas classes comuns, sobre a incumbência de 

organizar e assegurar material didático necessário, orientações para sua mobilidade, etc., 

atendendo as especificidades de cada educando/educanda. 

 

Artigo 9º A matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA atenderá as pessoas que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental, na idade 

própria. 

 

Parágrafo Único: A matrícula dos jovens e/ou adulto na referida modalidade deverá 

atender os seguintes critérios: 

I. Ter 15 (quinze) anos completos até o início do ano letivo para ingressar na 1ª Etapa 

da modalidade EJA; 

II. Comprovar aptidão nas habilidades básicas para leitura e escrita. 

 

Artigo 10º De acordo com a Resolução 590/2014 e parecer nº 361/2014 do Conselho 

Estadual de Educação do Pará – CEE/PA, que modificou o Regimento Unificado das 

Escolas Municipais de Anapu, constando que a Rede Municipal de Ensino, não opta 

pela progressão parcial não admitindo a matrícula de alunos em dependência de estudo, 

como forma de progressão no Ensino Fundamental Anos Finais e na Educação de 

Jovens e Adultos. 
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§ 1º Caso o aluno não tenha obtido aproveitamento satisfatório em no máximo 03 (três) 

disciplinas no ano anterior, o Conselho de Classe ou Escolar poderá progredi-lo para 

série/ano posterior tendo por base a Avaliação Global do Educando. 

§ 2º Em casos excepcionais, em que os alunos não obtiveram aproveitamento na 

disciplina, o Conselho Escolar ou de Classe poderá decidir sobre a matrícula do aluno 

na série/ano subsequente tomando por base o aproveitamento global do educando, 

ressaltando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

Artigo 11 No ato da matrícula os pais e/ou responsáveis de alunos deverão apresentar 

os seguintes documentos: 

I. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (quando for o caso); 

II. Cópia da Carteira de Identidade e CPF, e, se for menor de 16 anos, a do responsável 

legal; 

III. Cópia do Comprovante de Residência; 

IV. Cópia do Cartão Bolsa Família ou outro, que comprove participação em programas 

do Governo Federal; 

V. Cópia da Carteira de Vacinação atualizada; 

VI. Laudo Médico comprobatório de deficiências declaradas (quando for o caso) 

VII. Histórico Escolar ou Documento comprobatório de conclusão do ano escolar 

anterior à matrícula pretendida, no caso de transferência de escola; 

VIII. 02 (duas) fotos 3X4; 

IX. 01 Pasta Escolar (quando for matrícula nova). 

 

Artigo 12 Em consonância com Regimento Unificado das Escolas Municipais de 

Anapu, os alunos do Ensino Fundamental regular ou EJA que não possuírem 

documentação escolar comprobatória poderão ser submetidos ao Teste Classificatório, 

considerando a grade curricular da base comum nacional, com as seguintes áreas de 

conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. 

 

§ 1º Só poderão aplicar testes classificatórios as Unidades Escolares que possuírem 

cursos correspondentes e devidamente autorizados pelo Conselho Estadual de 

Educação. 
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§ 2º A Unidade Escolar após aplicação do teste classificatório procederá a devida 

classificação no ano/série ou etapa para o qual tenha demonstrado aptidão, efetivando 

sua matrícula na mesma unidade que iniciou o processo. 

§ 3º As notas do Teste Classificatório deverão, obrigatoriamente, constar os documentos 

que integram a vida do aluno. 

 

Artigo 13 A Unidade Escolar, antes da efetivação das matrículas deverá orientar os 

envolvidos no processo, tendo em mãos as pastas individuais dos alunos com os dados 

atualizados e organizados rigorosamente por ano, série, turma, curso/modalidade. 

 

Artigo 14 O processo de rematrícula e matricula nas Unidades Escolares em todos os 

seus momentos será monitorado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 

pelos seguintes órgãos de representatividade legal e civil organizada: Conselho Tutelar, 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica, Promotoria 

Pública e SINTEPP. 

 

Artigo 15 A divulgação da matrícula escolar 2018 será efetivada por meio de reuniões 

com os pais e/ou responsáveis, cartazes e informes pelos meios de comunicação local. 

 

Artigo 16 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED. 

 

Artigo 17 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições contrárias. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Anapu/PA, 18 de dezembro de 2017. 

 

 

Doriovaldo Souto Filho 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Municipal nº 081/2017 


