
 

                   PREFEITURA DE ORLEANS 

                                               SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

                                            EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 03/2020 

 

 EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E 

MATRÍCULAS NOVAS, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ORLEANS – SC, PARA O ANO LETIVO DE 2021. 

 

PROCEDE À CHAMADA PARA MATRÍCULAS, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2021. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORLEANS - SC, no uso das 

atribuições e conforme disposto no Regimento Escolar, TORNA PÚBLICO a quem 

interessar que se encontram abertas as rematrículas e matrículas para crianças e 

alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

1- DO PRAZO 

1.1- Para conhecimento dos pais e/ou responsáveis a renovação das 

matrículas, são realizadas automaticamente.  

 

1.2- Cada Unidade Escolar organizará um cronograma para os pais ou 

responsáveis atualizarem a documentação da criança. 

 

1.3-  O período de 14 á 18 de dezembro para novas matrículas de 1º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Pré-Escola, que somente poderão ser 

feitas por pais ou responsáveis pelas crianças, na Secretaria de Educação. 

 

1.4-  Este cronograma de datas poderá sofrer alterações a qualquer momento de 

acordo com as necessidades ou quando a Secretaria de Educação julgar 

necessário. 



 

2 - DAS VAGAS 

2.1- Para garantir a vaga da criança ou do aluno na Instituição de Ensino, os pais 

ou responsáveis devem efetivar a renovação da matrícula ou matrícula, nas 

modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos, devendo ser feita na Unidade Escola mais próxima de sua residência 

respeitando o ZONEAMENTO (Lei Estadual Nº 10.069 de 21 de fevereiro de 2017 

e Lei Municipal Nº 2.783 de 14 de novembro de 2017). 

a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei 11.700 de 13 de junho de 2008, n.º 9.394/1996, a Lei Federal n.º 

8.069/1990, a Lei Complementar do Estado de SC n.º 170/1998 e a Normativa 

Municipal. 

 

2.2 - Se não houver mais vagas em escolas próximas, o zoneamento deve ser 

considerado para efetivar a matrícula, o critério utilizado pela unidade de ensino é a 

comprovação de que o estudante mora em até 1,5 quilômetros de distância da 

escola. Essa confirmação será feita com o comprovante de residência que será 

entregue na escola. Nesse caso, a orientação é fazer a matrícula na escola mais 

próxima do local onde o aluno mora. Há ainda outro critério, de proximidade com o 

local de trabalho dos pais, mas deve ser utilizado somente depois de atendidos os 

alunos que residem próximo à escola. Se os responsáveis tiverem a negativa de 

vaga em escolas próximas, os alunos podem contar com o transporte escolar. 

 

3 - DA OBRIGATORIEDADE DA MATRÍCULA 

3.1- DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Entende-se por Educação Infantil a parte da Educação Básica que vai dos 04 

meses até os 5 anos e 11 meses de idade. Em obediência a Resolução 005/2009, 

a data corte para a efetivação da matrícula das crianças é o DIA 31 DE MARÇO 

DO ANO DE 2021, reafirmada e consolidada na resolução Nº 2 de outubro de 

2018. Dessa forma as matrículas para o ingresso de novas crianças na Educação 

Infantil para o ano letivo de 2021 deverão ser observadas as seguintes faixas 

etárias: 

 

CRECHE 

✓ Berçário: poderá realizar a matrícula durante o ano letivo, porém a criança 



só poderá frequentar com 04 meses de idade completos; 

✓ Maternal I: 01 ano de idade completos até 31 de março de 2021; 

✓ Maternal II: 02 anos de idade completos até 31 de março de 2021; 

✓ Maternal III: 03 anos de idade completos até 31 de março de 2021. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

✓ Pré-Escolar I: 04 anos de idade completos até 31 de março de 2021; 

✓ Pré-Escolar II: 05 anos de idade completos até 31 de março de 2021. 

 

3.2 - DAS VAGAS A SEREM OFERTADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

a) Nos Centros de Educação Infantil do município de Orleans serão ofertados os 

seguintes tipos de vagas: vagas de período integral (matutino e vespertino) ou 

vagas de período parcial (matutino ou vespertino) para as CRECHES e PRÉ- 

ESCOLA. 

b) Os pais ou responsáveis legais pela criança deveram OPTAR por um dos tipos 

de vagas e período de oferta nos Centros de Educação Infantil do município de 

Orleans, durante o processo de preenchimento da ficha de matrícula ou renovação 

de matrículas. 

c) As matrículas ou renovação de matrículas de crianças, nos Centros de Educação 

Infantil de período integral serão no mínimo de 7 horas e no máximo de 11 horas, 

conforme a Lei nº 12.796/13, que aponta que é preciso levar em conta que 

nenhuma criança deve permanecer em ambiente institucional e coletivo por jornada 

excessiva, sob o risco de não ter atendidas suas necessidades de recolhimento, 

intimidade e de convivência familiar.  

d) Para solicitar a VAGA EM PERÍODO INTEGRAL em CRECHES OU PRÉ-

ESCOLA, a família precisa atender os seguintes requisitos: 

✓ Comprovante de trabalho de ambos os pais ou responsáveis pela 

criança, com data, carimbo e assinatura responsável pela empresa, 

com jornada de trabalho de 8 horas diárias em período diurno; 

✓ Comprovante de residência ou declaração do locador dos últimos 90 

dias, em nome dos pais ou responsáveis pela criança. 

e) Para EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS das crianças na educação infantil, 

serão exigidos, além dos documentos acima citados, os seguintes documentos: 

✓ Uma foto 3x4 da criança; 

✓ Cópia da certidão de nascimento da criança; 



✓  Cópia do RG ou CPF da criança e dos pais ou responsáveis; 

✓ Cópia cartão SUS; 

✓ Cópia cartão bolsa família (caso receba o benefício); 

✓ D 

✓ eclaração de vacinação atualizada (Unidade de Saúde onde a criança 

foi vacinada); 

✓ Laudo médico da criança, caso necessite de atendimento especial 

(alimentação, etc.); 

✓ Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, 

para as crianças que convivem com responsáveis. 

f) SE NO ATO DA MATRÍCULA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS NÃO 

APRESENTAREM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ACIMA DESCRITOS, A 

MATRÍCULA NÃO SERÁ EFETUADA. 

g) Se a criança for transferida para outra Instituição de Ensino, deverá levar 

consigo o atestado de frequência do ano de 2020. 

h) Na Educação Infantil é obrigatória a matrícula de crianças que completam 4 

anos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula, e as que completam 6 

anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas ainda na Educação Infantil, 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil. 

i) As crianças de creche (4 meses a 3 anos) que apresentarem mais de 10 faltas 

consecutivas sem que a família informe a Unidade Escolar o motivo da ausência, 

esgotadas todas as tentativas de contato com a família será considerado abandono 

de vaga. 

j) As crianças da pré-escola (4 anos) que apresentarem 05 faltas consecutivas ou 

07 alternadas no mês, sem que a família informe a Unidade Escolar o motivo da 

ausência, esgotadas todas as tentativas de contato com a família será acionado o 

Conselho Tutelar e Programa APOIA (TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 

24/2013) conforme lei 12.796 de 04 de abril de 2013 artigo 31 parágrafo IV que cita 

“controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas”. 

k) A criança será matriculada de acordo com a disponibilidade de vaga no turno. 

j) O turno de atendimento integral para as crianças de creche e pré-escola será 

organizado conforme a necessidade, obedecendo os protocolos sanitários e de 

segurança. 

 



3.3 - DA COLÔNIA DE FÉRIAS PARA O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Devido a PANDEMIA COVID -19, o ano de 2021 não terá atendimento na Colônia 

de Férias. 

 

4 - DAS VAGAS A SEREM OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

4.1 - No 1º ano do Ensino Fundamental, será assegurada vaga para alunos que 

completarem 06 (seis) anos de idade até 31 de março de 2021 (de acordo com a 

Lei Nº 12.796 de 04 de abril de 2013), Resolução Nº 2 de 09 de outubro de 2018 e 

para a Educação de Jovens e adultos, 15 anos completos para o Ensino 

Fundamental, conforme Resolução Nº 06 de 30 de setembro de 2019. 

 

4.2 - Para EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS dos alunos de Ensino Fundamental, 

serão exigidos, os seguintes documentos: 

a) Documentos:  

✓ Uma foto 3x4 da criança; 

✓ Cópia da certidão de nascimento da criança; 

✓ Cópia do RG ou CPF da criança e dos pais ou responsáveis; 

✓ Cópia cartão SUS; 

✓ Cópia cartão bolsa família (caso receba o benefício); 

✓ Declaração de vacinação atualizada (Unidade de Saúde onde a criança 

foi vacinada); 

✓ Laudo médico da criança, caso necessite de atendimento especial 

(alimentação…); 

✓ Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, 

para as crianças que convivem com responsáveis; 

✓ Comprovante de residência ou declaração do locador dos últimos 90 

dias, em nome dos pais ou responsáveis pelo aluno. 

 b) SE NO ATO DA MATRÍCULA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS NÃO 

APRESENTAREM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ACIMA DESCRITOS, A 

MATRÍCULA NÃO SERÁ EFETUADA. 

c) Se o aluno for transferido à outra Instituição de Ensino deverá levar consigo o 

atestado de frequência do ano de 2020 e histórico escolar com os anos cursados. 

d) O aluno será matriculado de acordo com a disponibilidade de vaga no turno. 

 



5 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/CEJA 

Ensino Fundamental Anos Iniciais - Alfabetização e Nivelamento: Adultos com 16 

anos completos (EJA). 

Ensino Fundamental Anos Finais - 6º (sexto) ao 9º (nono) anos. Adultos com 16 

anos completos (EJA). 

Ensino Médio - Adultos com 18 anos completos (CEJA). 

5.1 - Para efetuar a matrícula será necessário:  

✓ Cópia dos documentos pessoais;  

✓ Comprovante de residência; 

✓ Histórico escolar;  

✓ Ficha de cadastro do aluno preenchido. 

 

6 - CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE APOIO PEDAGÓGICO 

a) Estar devidamente matriculado em nível regular, Ensino Fundamental Anos 

Iniciais. 

b) A matrícula será efetuada a partir do Início das aulas presenciais na respectiva 

Instituição (Centro Ruy Pfutzenreuter, Localizado no Bairro Jardim das 

Orquídeas). 

c) Preencher ficha de matricula, na Instituição de Ensino na qual está matriculado. 

 

7 - A renovação de matrículas e matrículas novas serão realizadas na própria 

Instituição de Ensino, que posteriormente encaminhará a Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

ORLEANS/SC, em 20 de novembro de 2020. 

 

                                                                                                                

JORGE LUIZ KOCH                                                 MAIRA REGINA LUIZ 

  Prefeito Municipal                                                  Secretária de Educação                                       


