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À comunidade

O presente documento, “Guia de Matrícula Escolar 2022” têm por 
objetivo orientar e subsidiar os trabalhos das unidades escolares durante o ano 
letivo, a partir da efetivação da matrícula, levando em conta à idade do aluno, 
a documentação, a constituição de turmas, transferências, horário das aulas, 
calendário escolar e todos os procedimentos que necessitam de embasamento 

da legislação educacional.
Ressalta-se que o fiel cumprimento das orientações expressas neste 

documento orientador é imprescindível para assegurar à comunidade escolar, 
o acesso à Educação de qualidade proporcionada pelo Gestor Municipal à 
população que dela necessita, de forma democrática e devidamente assegurada 
pela legislação educacional vigente.

ROSANGÊLA BARBOSA CARBRAL CARNEIRO
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 005/2021

Senhores Professores!

Chegamos em 2022!

É com muita alegria que iniciamos mais um ano letivo e, com ele, a 
esperança de realização de um bom trabalho, de bons estudos, boas amizades, 
alegrias e de um futuro melhor. É o início da largada à uma nova jornada de 
conhecimento e ensinamentos.  Nessa caminhada de esperanças, a Secretaria 
Municipal de Educação tem feito enormes esforços para oferecer o melhor aos 
nossos alunos que assistem aulas diariamente. 

Todos os anos buscamos qualidade e um ensino eficaz para uma 
aprendizagem significativa. Nossos professores estão sempre prontos para receber 
os alunos, conduzindo-os à novos caminhos de cidadania. Os gestores escolares, 
coordenadores pedagógicos e funcionários das escolas municipais estão sempre 
de prontidão para ajudar a alicerçar os conhecimentos que serão essenciais à vida. 

Temos a convicção de que o trabalho quando feito em equipe, com 
amor e partilha sempre nos conduz a um futuro melhor. É dessa forma que 
fazemos educação, com amor, atitude, positivismo, solidariedade, empenho, 
mudança e muita esperança. Neste ano, o trabalho continua. O trabalho de 
garantir o futuro das nossas crianças, de inspirar vidas e de educar nossos 
alunos para a vida. 

Contamos com todos vocês para que seja um grande ano!

O maior educador não é o que controla, mas o que liberta. 
Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Não é 
o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir.
    Augusto Cury

ROSANGÊLA BARBOSA CARBRAL CARNEIRO
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 005/2021
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9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

EDITAL SEMED Nº. 001/2022

Dispõe sobre as diretrizes de matrícula para o ano Letivo de 2022, nas 
instituições vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Pugmil - TO., que 
oferecem atendimento de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais 
e Finais e Programa de Formação Integral Aprende Mais.

Rosângela Barbosa Cabral Carneiro, Secretária Municipal de 
Educação de Pugmil – TO., no uso das atribuições legais, por meio do presente 
edital, torna público as diretrizes referente à matrícula para o ano letivo de 2022, 
nas instituições que oferecem Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Programa de Formação Integral Aprende Mais. As modalidades 
de ensinos serão oferecidas de forma presencial.

1. DA OFERTA DO ENSINO.

Todas as matrículas, independente do nível de ensino ou modalidade 
de oferta, devem ser efetivadas e observadas as seguintes recomendações:

1.1. Educação Infantil
1.1.1. Da idade para a matrícula

Anexo 1.
1.1.2. Nota sobre a Educação Infantil
Conforme o previsto na Constituição Federal/88, EC Nº 53/06, EC 

Nº 59/09, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96, 
Lei Nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
11.700/08 que dispõe sobre a garantia de vaga na escola pública de educação 
infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a 
partir de 04 anos de idade. Ficam estabelecidas as diretrizes de matrícula para 
Educação Infantil. 

O MEC, no âmbito das suas atribuições, apresenta a seguir os 
Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, com o intuito de estabelecer 
uma referência nacional a ser discutida e utilizada pelos sistemas de ensino na 
definição de padrões de qualidade locais para as instituições de Educação Infantil. 

As instituições de Educação Infantil funcionam durante o dia, em 
período parcial ou integral, sem exceder o tempo que a criança passa com a 
família. 

O calendário letivo não precisa ater-se ao da escola de Ensino 
Fundamental, mas    respeitar os dias de descanso semanal e os feriados nacionais, 
bem como garantir o período anual de férias para crianças e funcionários. 
Conforme os Parâmetros Nacional de Qualidade para Educação Infantil – 
Vol.- 02.

1.1.3. Da apresentação
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade.

A Educação Infantil será oferecida em:
I – Creche (Berçário) para crianças com 0 a 1 ano e 6 meses de idade 

ou a completar até dia 31/03 do corrente ano;
II – Creche (Maternal I) para crianças com 01 ano e 7 meses 02 anos 

e 11 meses anos de idade ou a completar até dia 31/03 do corrente ano;
III – Creche (Maternal II) para crianças com 03 anos de idade ou a 

completar até dia 31/03 do corrente ano;
IV – Pré-escolar (I período), para crianças de 04 anos de idade ou a 

completar até dia 31/03 do corrente ano.
V – Pré-escolar (II período), para crianças de 05 anos de idade ou a 

completar até dia 31/03 do corrente ano.
NOTA: As crianças com 06 anos de idade ou a completar até o dia 

31/03 do ano corrente, deverão ser matriculadas no primeiro ano do ensino 
fundamental.

1.1.4. Dos critérios para a matrícula
A instituição vinculada ao Sistema Municipal de Ensino de Pugmil – 

TO., que atende as turmas mencionadas abaixo, respeitarão os seguintes critérios:
Berçário I e II – com 6 meses à 01 ano – Crianças da comunidade geral.
Maternal I e II – com 02 e 03 anos de idade. Crianças da comunidade 

em geral.
Pré–escola I e II – com 04 e 05 anos de idade. Crianças da comunidade 

geral.

1.2. Ensino Fundamental.
a) toda UE que oferecer matrícula do Ensino Fundamental, anos 

iniciais, deverá ofertar o 1º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos, conforme 
Art. 32 da Lei 11.274, de 06 de fevereiro de 2006 que assim determina: “O 
Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 09 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando se aos 06(seis) anos de idade (...)”. Segue em anexo a 
resolução nº 2, de 09 de outubro de 2018.

2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA.
O Secretário Escolar da instituição é responsável pela regularidade 

da documentação das crianças matriculadas, cabendo-lhe também a constante 

atualização dos registros na ficha cadastral.
Em toda a documentação escolar da criança deverá ser registrado o 

seu nome completo, sem abreviações.
Será nula de qualquer efeito a matrícula que for realizada com 

apresentação de documentação falsa ou adulterada, ficando o responsável passível 
das penas que a lei determinar.

No ato de matrícula é indispensável apresentação da documentação 
necessária. Toda documentação legal deverá ser apresentada em via original 
com fotocópia analisada pela unidade de ensino. Observar para que não haja 
rasuras ou falsificações.

Para efetuar a autenticação da matrícula, o Diretor e o Secretário 
escolar deverão carimbar e assinar o nome completo e número da Portaria de 
nomeação no cargo de Diretor e Secretário escolar, tornando efetiva a matrícula 
do aluno.

2.1. Educação Infantil
 No ato da matrícula os pais ou responsáveis pelo aluno deverá 

apresentar os originais e as cópias dos seguintes documentos:
Certidão de nascimento (fotocópia);
Carteira de vacinação atualizada (fotocópia da página das vacinas 

recebidas);
Comprovante de residência;
Cartão do SUS;
Identidade e CPF (da criança ou Pais);
01 foto 3x4;
Autorização para uso de imagem.

2.2. Ensino Fundamental 
No ato da matrícula o aluno deverá apresentar os originais e as cópias 

dos seguintes documentos:
Certidão de Nascimento ou casamento;
Histórico Escolar ou Declaração em caso de transferência;
Ficha de Aproveitamento Individual do aluno, quando se tratar de 

transferência no  decorrer do ano letivo;
Carteira de Identidade;
CPF (do Aluno ou dos Pais);
01 foto 3 x 4;
Cartão de vacinação em dia, para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental;
Laudo médico para alunos público-alvo da Educação Especial;
Autorização para uso de imagem.

2.2.1. As declarações escolares expedidas
As declarações escolares expedidas somente possuem validade de 30 

dias, conforme o que determina o Art. 2º da Resolução nº 077/2002 do CEE-TO: 
Após prescrito este prazo a unidade escolar deve fazer uso das prerrogativas legais 
para que, neste espaço de tempo, o aluno esteja com documentação em dia com 
a secretaria da unidade escolar, devendo inclusive fazer uso dos procedimentos 
de Classificação, conforme dispõe a Resolução do CEE-TO nº 186/2005.

2.3. Programa de Formação Integral Aprende Mais.
As matrículas no Programa de Formação Integral Aprende Mais, 

serão realizadas de forma integral ou parcial, nas escolas que oferecem. Para a 
realização das atividades e execução do programa se faz necessário à contração 
de Monitores de Educação de acordo com a Lei nº 290 de 18 de março de 2020, 
para a realização das atividades de acompanhamento pedagógico em Língua 
Portuguesa e Matemática e no desenvolvimento de atividades nos campos de 
artes, cultura, meio ambiente, esporte e lazer. As atividades serão desenvolvidas 
no contra turno, dentro de 20 horas semanais com 04 horas diárias, tanto para 
os alunos como para os monitores. O programa terá um coordenador com a 
finalidade de orientar os monitores no desenvolvimento das atividades propostas 
na Lei que o implementa.

3. DOS OBJETIVOS:
Este Edital tem por objetivo geral orientar as matrículas das crianças, 

nas instituições vinculado ao Sistema Municipal de Ensino de Pugmil – TO, 
que oferecem a Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e finais.

Deverá ser salvaguardado o direito da criança ao Ensino Fundamental, 
em idade própria, respeitada a idade de ingresso estabelecida nos respectivos 
sistemas de ensino, sendo para as redes públicas, estadual e municipal: 6 anos 
completos ou a completar até 31/03 do ano letivo.

3.1. O Edital de Matrícula tem como objetivos específicos:
Divulgar este Edital à direção, à coordenação pedagógica, aos docentes 

e demais funcionários da instituição, aos pais ou responsáveis e extensivo a toda 
a comunidade, para fins de matrícula do público alvo da Educação Infantil e 
Educação Básica anos iniciais e finais do Ensino fundamental.

Garantir a renovação de matrícula das crianças que já frequentam o 
Centro de Educação Infantil e Unidades Escolares.

Efetuar a matrícula de crianças novas, de acordo com o número de 
vagas que a escola apresenta.

Fazer a matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as 
disposições legais.

Informar à família da responsabilidade de atualizar os dados da ficha 
cadastral e/ou matrícula a cada mudança de endereço residencial, telefone, local 
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4. DOS PROCEDIMENTOS PARA:

4.1. Renovação de Matrícula
É garantida para todas as crianças que frequentam no presente ano a 

instituição de educação infantil vinculada ao Sistema Municipal de Ensino de 
Pugmil – TO., respeitada a idade para a composição das turmas conforme item 5 
deste edital, a existência da turma e o turno de atendimento para a referida turma.

4.2. Matrícula Nova
A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou responsável legal da 

criança, por meio de preenchimento da ficha de Requerimento de Matricula, na 
Unidade Escolar.

IMPORTANTE:

As falhas administrativas decorrentes da aceitação de matrícula em 
desacordo com as normas são de inteira responsabilidade do Diretor da unidade 
escolar e do Secretário Geral da unidade escolar, ficando estes sujeitos às sanções 
disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

É proibida a cobrança de taxa sobre qualquer serviço prestado pela 
escola à comunidade, inclusive transferência.

Matrícula por transferência acontecerá no decorrer do ano letivo, 
condicionada à existência de vaga.

5. DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS

5.1. Etapas / Faixa etária / Nº por turma 
A composição de turmas nos respectivos turnos atenderá como 

parâmetro o  disposto abaixo:

5.1.1. Educação Infantil.

  C M E I 
–  P R É -
ESCOLAR

IDADE   Nº POR TURMA

Berçário I 06 meses completos Mínimo = 05
Máximo = 08

Berçário II
01 ano ou completar até 31/03/2022 Mínimo = 06

Máximo = 08

Maternal I
02 anos ou completar até 31/03/2022 Mínimo = 08

Máximo = 12

Maternal II
03 anos ou completar até 31/03/2022 Mínimo = 10

Máximo = 15

 P r é  – 
Escolar I

04 anos ou completar até 31/03/2022 Mínimo = 13
Máximo = 20

P r é  – 
Escolar II

05 anos ou a completar até 31/03/2022 Mínimo = 15
Máximo = 20

5.1.2. Ensino Fundamental

1º ao 3º ano – mínimo de 15 e máximo de 20 alunos;
4º ao 5° ano – mínimo de 20 e máximo de 25 alunos; 
6º ao 7º ano – mínimo de 20 e máximo de 30 alunos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE: 

Não poderá ultrapassar o número de 20 alunos na turma de qualquer 
modalidade de ensino que incluir até 3 (três) alunos público-alvo da Educação 
Especial, mediante comprovação por meio de laudo médico ou deficiência visível, 
dando preferência para acomodar aos da mesma área de deficiência nas mesmas 
turmas, conforme determina a Resolução CEE-TO Nº 1, de 14 de janeiro de 
2010. De acordo com a Lei Nº 13.146, DE 6 de julho de 2015, que entrou em 
vigor em 2016, e garante uma série de direitos relacionados à acessibilidade, 
educação e saúde, além de estabelecer punições para atitudes discriminatórias. 
A criança ou aluno tem direito a um acompanhante, principalmente para os com 
deficiências visual, física e mental.

Somente serão consideradas constituídas as turmas com o número 
de alunos definidos neste documento. Turmas com número menor dependerão 
de autorização do Titular da Secretaria Municipal de Educação, Inspeção de 
Ensino e Conselho Municipal de Educação (CME) e somente poderão funcionar 
depois de autorizadas.

6. DA TRANSFERÊNCIA.

A expedição de documento de transferência será efetuada em 

atendimento ao pedido do interessado, em qualquer época do ano, sendo 
expedidas quantas vezes o interessado necessitar.

A emissão de Declarações é indicada somente quando não for possível 
emitir no ato da procura, o histórico/transferência, evitando, assim, a matrícula 
na unidade escolar em duplicidade.

Lembrem-se: o pronto atendimento é uma forma de respeito e 
valorização ao cidadão.

7. DO HORÁRIO DAS AULAS.

7.1.As unidades escolares, devem garantir o direito de no mínimo 
quatro horas diárias de efetivo trabalho escolar aos seus alunos, sem computar 
o tempo destinado ao intervalo: art. 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB/96.

7.2.As aulas devem ter a duração em conformidade com as orientações 
estabelecidas nas Estruturas Curriculares aprovadas pelo Conselho Estadual de 
Educação do Tocantins – CEE/TO. Pela Resolução nº 148/2019 para implantação 
de 2020, até que o Conselho Municipal de Educação – CME, emita o parecer 
das mesmas, com as alterações realizadas de acordo com a realidade do nosso 
município.

7.3.A Unidade Escolar que durante o ano letivo não puder cumprir 
com o mínimo de quatro horas diárias, de efetivo trabalho escolar, excluído o 
intervalo, deverá aumentar os dias letivos, assegurando o cumprimento da carga 
horária mínima prevista em Lei.

7.4.Nestes casos, a U. E. deve submeter o novo Calendário Escolar 
à Conselho Municipal de Educação - CME.

7.5.A Unidade Escolar deve informar à Secretaria Municipal de 
Ensino, o horário de início e término das aulas e de seus respectivos turnos 
escolares.

8. DO CALENDÁRIO ESCOLAR.

O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino 2022 estará 
disponível na Secretaria Municipal de Educação e será enviado assim que 
aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – CME.

Todas as unidades escolares deverão seguir o calendário supracitado, 
observando sempre as mesmas datas de início e término do ano letivo e o 
cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos.

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

São considerados letivos os dias em que houver atividades de interação 
entre todos os alunos da turma e seus professores, com o devido registro de 
presença e conteúdo no Diário de Classe.

A matrícula na disciplina de Ensino Religioso, em todos os anos 
do ensino fundamental serão facultativas, sendo expressamente vedado à 
escola proceder à matrícula automática e/ou mediante a qualquer forma de 
sugestionamento, cabendo unicamente ao aluno, se maior ou seu responsável 
legal, quando menor, no ato da matrícula escolar, informar sua opção pela 
matrícula na referida disciplina.

A realização da matrícula e a frequência da criança nas instituições, 
não poderão ser vinculadas à exigência de qualquer tipo de cobrança financeira, 
dentre outras.

As informações constantes nas declarações das famílias ou 
responsáveis legais serão de inteira responsabilidade dos signatários, e, caso 
sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com a legislação 
vigente.

Os pais ou responsáveis deverão informar no ato de matrícula e 
atualizar sempre que necessário à informação de problemas de saúde, de 
medicação e restrições.

A renovação/matrícula para os alunos veteranos e novatos serão 
realizadas na primeira quinzena do mês de janeiro do corrente ano. A matrícula, 
tanto dos alunos veteranos quanto dos alunos novatos, só estará efetivamente 
concluída quando conferido toda documentação, assinado pelo aluno ou 
responsável e deferido pelo Diretor da unidade escolar e o Secretário Geral.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Titular da Pasta. 

Este Edital entra em vigor na presente data.

Pugmil – TO, 03 de janeiro de 2022.

ROSÂNGELA BARBOSA CABRAL CARNEIRO
Secretária Municipal de Educação 

Decreto Nº 005/2021

ANEXOS

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
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Define Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula 

inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 
respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade.

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação, de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 
9º da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, no artigo 32 da 
Lei nº 9.394/96, na Lei nº 11.274/2006, na Resolução CNE/CEB nº 5/2009, na 
Resolução CNE/CEB nº 7/2010, no Parecer CNE/CEB nº 20/2009, no Parecer 
CNE/CEB nº 11/2010, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 2/2018, 
homologado pela Portaria MEC nº 1.035, de 5 de outubro de 2018, publicada 
no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 43, resolve:

Art. 1º A presente Resolução reafirma e consolida a regulamentação do 
corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no Ensino Fundamental, 
respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, a ser observado 
na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares.

Art. 2º A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para 
todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial 
na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 
6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula.

Art. 3º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 
oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 
públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 
anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social, conforme o disposto na Resolução CNE/CEB nº 5/2009.

§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.

§ 2º É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da 
Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I 
do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos 
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial.

§ 3º As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 
31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação 
Infantil.

§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a 
matrícula no Ensino Fundamental.

Art. 4º O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange 
a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se 
estende, também, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de 
frequentá-lo, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 7/2010.

§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças 
com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em 
que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes.

§ 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão 
ser matriculadas na Educação Infantil, na etapa da pré-escola.

Art. 5º Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação 
desta Resolução, já se encontram matriculadas e frequentando instituições 
educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua 
progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento 
seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e 
prosseguimento sem retenção.

Art. 6º As novas matrículas de crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a partir de 2019, serão realizadas considerando a 
data de corte de 31 de março, estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
e reafirmada nesta Resolução.

Art. 7º O direito à continuidade do percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência ou de eventual mudança ou transferência 
de escola, inclusive para crianças em situação de itinerância.

Art. 8º As normatizações vigentes sobre corte etário para matrícula 
de crianças na pré- escola e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 
4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, produzidas pelos sistemas de ensino 
estaduais e municipais, em dissonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
necessitarão ser revisadas, observando o cumprimento do princípio de respeito 
à hierarquia legal, a integração e a harmonização entre os sistemas de ensino, 
fortalecendo o regime de colaboração estabelecido pela Constituição Federal e 
pela Lei nº 9.394/96 (LDB).

Art. 9º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

IVAN CLAUDIO PEREIRA SIQUEIRA
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