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COMUNICADO 

 

A Secretaria Municipal de Educação comunica os Senhores Pais e/ou responsáveis de alunos, que as 

matriculas para o ano letivo de 2020 serão realizadas na Sede da Secretaria (Av. Rio Grande do Sul), 

de acordo com os horários e roteiro abaixo: 

 

 Dias 25 e 26 de novembro: Alunos do CMEI Prof.ª Juliana M. Kaibers, turmas: Maternal I, II e Pré I, II; 

Horário: 07:30hrs as 11:30hrs e 13:00hrs as 17:00hrs. 

 Dias 27 e 28/ de novembro: Alunos da Escola M. Bom Jesus, turmas: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ano. 

Horário: 07:30hrs as 11:30hrs e 13:00hrs as 17:00hrs. 

 Observação: As matriculas serão efetuadas conforme o cronograma. Ou seja, se o pai/responsável 

tiver filhos nos dois estabelecimentos de ensino, terá que comparecer nas duas escolas. 

 

Documentos necessários para matricula:  

 Registro de Nascimento; 

 Declaração de vacina atualizada, emitido pela 

Secretaria M. de Saúde; 

 Comprovante de endereço atualizado (energia 

elétrica, água); 

 Cartão SUS, CPF, RG da criança (se houver); 

 Comprovante de guarda da criança;  

 Laudo médico da criança com deficiência; 

 CPF, RG e contato dos responsáveis; 

 

 

As vagas serão distribuídas por ordem de chegada/matricula. Ou seja, aqueles que tem preferência por 

um período especifico, devem comparecer o quanto antes, sob pena de não restarem mais vagas 

disponíveis no período desejado. 

 

Vale destacar que, de acordo com Lei 12.796/2013 e a Deliberação 02/2014, a “educação básica é 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade”. Sendo assim, todos os 

responsáveis legais de crianças com 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, devem procurar a Secretaria 

Municipal de Educação e realizar a matricula. 
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