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EDITAL 001/2020 – REMATRÍCULA E MATRÍCULA NO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE ARIQUEMES

PARA O ANO LETIVO DE 2021

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de

Educação – SEMED elaborou o presente Edital, com o objetivo de pautar e

nortear suas ações referentes à rematrícula e matrícula no Sistema Municipal

de Ensino, para o ano letivo de 2021. Logo, a simplificação e a praticidade do

processo, pensado aos pais e/ou responsáveis pelos discentes, garantirá a

matrícula, conforme a oferta de vaga, na escola mais próxima à sua residência,

evitando transtornos e desgastes.

Esta medida justifica-se para adotar ações administrativas e

pedagógicas, no tocante à construção, ampliação, adaptação com vistas à

acessibilidade, aluguel de prédios para oferta de salas de aulas, reformas de

escolas, lotação de pessoal.

O Edital em si contempla 05 (cinco) ações estratégicas, na seguinte

ordem:

1. Chamada Pública Escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamental

- Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos;

2. Chamada Pública Escolar Itinerante nas conveniadas (CEI

Moranguinho, CEI Castorzinho);

3. Rematrículas Municipais;

4. Remanejamento entre escolas municipais;

5. Remanejamento (solicitação por mudança de endereço);

6. Efetivação das matrículas municipais.
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1. CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR

1.1 A Chamada Pública Escolar será destinada aos novos estudantes, em

02 (duas) situações: estudantes que não estão matriculados nas Escolas

Municipais; estudantes que estão fora de sala de aula;

1.2 A Chamada Pública Escolar destina-se aos anos escolares da: Creche I,

Creche II, Creche III, Pré I, Pré II, 1º Ano ao 6º Ano do Ensino Fundamental

Ensino Regular e Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos-EJA,

que acontecerá conforme datas e locais abaixo:

I - Acesso online disponível no link <prematriculaonline.com.br/ariquemes> dia

07 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.

II - Nas Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil Municipal no período

de 07 de dezembro a 18 de dezembro de 2020;

a) Os responsáveis que cancelaram a matrícula para Creche I ou Creche II,

deverão participar da chamada escolar para pleitear a vaga para 2021.

b) A chamada Escolar para a Educação de Jovens e Adultos, deverá ser

realizada preferencialmente, na SEMED, E.M.E.F Dr. Dirceu de Almeida ou

E.M.E.F.M. Magdalena Tagliaferro.

c) Os estudantes desistentes no 1º semestre de 2020, deverão participar da

chamada escolar para pleitear a vaga para o 1º semestre de 2021.

II - Nas conveniadas, somente para as crianças cursando o Pré II de 07 de

dezembro a 18 de dezembro de 2020;

III - Na Secretaria Municipal de Educação, no Polo UAB, Endereço: Travessa

Marte, 150 St - Grandes Áreas, Ariquemes - RO, 78933-125 (Entre o CAR e o

Conselho Tutelar) no período de 21 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de

2021;

1.3 Essa etapa representa o censo da população escolar, que pleiteia ingressar
no Sistema Municipal de Ensino de Ariquemes. Com esses dados, a SEMED

obterá um levantamento do número de vagas para o ano letivo de 2021.
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1.4 Nesta etapa, as Escolas Municipais e SEMED serão os pontos destinados

às inscrições presenciais da Chamada Pública Escolar. O responsável deverá

realizar apenas um cadastro.

1.5 Qualquer alteração de endereço, erros cadastrais, alteração de ano escolar,
após o registro na Chamada Escolar, o responsável deverá comparecer no

setor de Inspeção Escolar/SEMED, durante o período de inscrição da chamada

escolar, munidos dos documentos comprobatórios, a fim de realizar essa

alteração.

1.6 Confirmada a apresentação de declaração/documento falsificado ou que

apresente informação falsa, o representante será denunciado ao Ministério

Público do Estado de Rondônia, para responder criminalmente nos termos do

art. 298 do Código Penal Brasileiro.

1.7 Para realizar a inscrição na Chamada Pública Escolar, os pais e/ou

responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos na Escola

Municipal mais próxima de sua residência, evitando dados divergentes no

preenchimento:

 Certidão de Nascimento da criança ou do estudante;

 CPF do estudante ou criança;

 Comprovação de endereço atualizado (contas de água, energia ou

telefone ou declaração do proprietário registrada em cartório que o

responsável mora na residência);

 RG do responsável pela criança ou estudante;

 Para o 1º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental Regular, comprovante

de escolaridade;

 Comprovante da Educação Infantil: Creche I, II, III, Pré I e Pré II.

 Comprovante de escolaridade para a Educação de Jovens e Adultos;
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1.8 Deverá ser observado, no ano em que se realizará a matrícula, o corte

etário, tendo como referência a data base 31 de março, conforme Art. 2º da

Resolução nº 02/2018/CNE/CEB, de 09 de outubro de 2018, observando:

a) Creche I (1 ano e 3 meses completos ou 1 ano e 11 meses a completar até

31/03/2021);

b) Creche II (2 anos completos ou a completar até 31/03/2021);

c) Creche III (3 anos completos ou a completar até 31/03/2021) ;

d) Pré-I (4 anos completos ou a completar até 31/03/2021);

e) Pré-II (5 anos completos ou a completar até 31/03/2021) ,

irá preencher a chamada escolar para o 1º ano do Ensino Fundamental;

f) 1º ano do Ensino fundamental (6 ano completos ou a completar até

31/03/2021) a criança que não tenha cursado a educação infantil mas possui a

idade conforme a referência;

g) A partir do 1º ano do Ensino Fundamental cursado deve apresentar

declaração de escolaridade emitida pela escola para escolher o ano escolar

correspondente para cursar em 2021.

1.9 Ao realizar a inscrição para a Creche, conforme o item anterior, além de ter

em mãos a Certidão de Nascimento e comprovante de residência, deverão,

CASO TENHA, apresentar, para análise, no ato do preenchimento da

Chamada Escolar, nos Centros Municipais de Educação Infantil ou SEMED, os

seguintes documentos:

a) Folha Resumo do Cadastro Único;

b) Para a mãe que trabalham fora do âmbito do lar: Carteira de trabalho,

holerite ou declaração assinada e registrada em cartório.

1.9.1 Caso sejam convocados para efetivar a matrícula, deverão
apresentar os itens acima relacionados.
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1.10 A inscrição na Chamada Escolar não garante vaga na escola requisitada,

pois depende da disponibilidade de vagas pela escola, zoneamento e/ou

critérios de seleção para as creches.

2. REMATRÍCULAS MUNICIPAIS AUTOMÁTICA

2.1 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através da Prefeitura

Municipal de Ariquemes, informa aos pais e/ou responsáveis pelos discentes

que, será adotada, excepcionalmente no período de pandemia, a rematrícula

automática para os estudantes adimplentes com a documentação escolar

relacionada no item abaixo.

I- Não será adotada a rematrícula automática para a Educação de Jovens e

Adultos.

2.2 E caso estejam pendente com alguma documentação, direcionem até a

escola, para atualização dos seguintes documentos, caso já tenha entregue,

desconsiderar:

 Certidão de Nascimento da criança/estudante;

 CPF da criança ou estudante;

 Histórico Escolar referente à última Instituição de Ensino em que

estudou;

 RG do responsável legal, no caso do discente ser menor de 18 anos

(original e cópia);

 Comprovante atualizado da residência (ex. água, luz, e telefone) , em

nome do responsável pelo estudante (original e cópia) ou contrato de

aluguel (original e cópia);

 01 (uma) foto 3x4 do discente;

 Carteira de Vacinação atualizada, para os discentes da Creche I ao 5º

Ano do Ensino Fundamental (original e cópia);

 Cartão do Bolsa Família, caso o estudante seja beneficiário (original e

cópia);

 Cartão do Sistema Único de Saúde (cópia);

 Preencher e assinar presencialmente o Termo de Compromisso com a

Instituição de Ensino, será assinado conforme a organização a escola;
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 Preencher o formulário para autorização de medicação/vacinação

(quando houver necessidade), conforme a organização a escola;

 Preencher declaração de autorização de mídias conforme a organização

a escola;

 Informar ou preencher declaração de restrição alimentar, conforme a

organização da escola;

3. REMANEJAMENTO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS
3.1 As escolas municipais, juntamente com a SEMED realizarão um

levantamento com base nos documentos existentes na pasta individual do

estudante ou criança, nas Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil

Municipal que não ofertam o ano escolar seguinte, estes serão remanejados

para outras Escolas Municipais conforme o zoneamento escolar, sem

necessidade de preencher a chamada escolar.

4 – MUDANÇA DE ENDEREÇO

4.2 Os responsáveis pelos estudantes que mudaram de endereço, poderão

solicitar a vaga na SEMED, onde será emitido, caso haja vaga, um atestado de

vaga. Esta requisição acontecerá conforme o zoneamento escolar (anexo 2),

no período de 05 de janeiro a 15 de janeiro de 2021.

5. EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS MUNICIPAIS

5.1 A efetivação das matrículas no Sistema Municipal de Ensino acontecerá no

seguinte período para estudantes novos:

TURMA MATRÍCULA
1. Estudantes da Rede Municipal (Remanejamento

entre escolas Municipais)
05 a 08/01/2021

2. C.M.E.I., Escolas Municipais, C.E.I. e Novos
estudantes

25 a 29/01/2021

3. Remanejamento mudança de endereço 25 a 29/01/2021

5.2 Para efetivação da matrícula, os responsáveis deverão apresentar os

seguintes documentos:
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 Certidão de Nascimento da criança ou estudante (original e cópia);

 CPF da criança ou estudante (original e cópia);

 Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão/Transferência original,

emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias, da última Instituição de

Ensino em que estudou;

 RG (original e cópia) do responsável legal;

 Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

 Comprovante atualizado da residência (ex. água, luz, e telefone) , em

nome do responsável pelo estudante (original e cópia) ou contrato de

aluguel (original e cópia);

 02 (duas) fotos 3x4 do estudante;

 Carteira de Vacinação atualizada, para os estudantes da Creche ao 5º

Ano do Ensino Fundamental (original e cópia);

 Cartão do Programa Bolsa Família (original e cópia), caso o estudante

seja beneficiário;

 Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia);

 Preencher presencialmente o Termo de Compromisso com a Instituição

de Ensino;

 Preencher o formulário para autorização de medicação/vacinação;

Preencher declaração de autorização de mídias;

 Informar ou preencher declaração de restrição alimentar, conforme a

organização da escola;

6. CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DE NOVOS ESTUDANTES

6.1 A Secretaria Municipal de Educação informa que, após a oferta de vagas

pelas escolas municipais, A SEMED adotará o critério de zoneamento (anexo 3)

para efetivação da matrícula.

6.2 Caso a vaga do novo estudante não seja contemplada na escola mais

próxima de sua residência, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará

a vaga em outra escola pertencente ao Sistema Municipal de Ensino.
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6.2.1 Os responsáveis que desejarem pleitear vaga em outra escola, onde não

há vaga, deverá requerer a inclusão do nome da criança na lista de espera na

escola, sendo necessário que a mesma esteja vinculada à outra instituição

municipal de ensino.

6.2.2 Ao discente com necessidades educacionais especiais, com laudo

comprobatório, terá sua vaga assegurada na escola próxima à sua residência,

conforme Lei 7.853 de 24/10/1989.

6.2.3 Após o resultado, os pais ou responsáveis deverão providenciar os

documentos obrigatórios para matrícula, conforme descrito no item 5.2 deste

documento e dirigir-se no período de matrícula (vide item 5.2) para efetivação

da mesma.

6.2.4 O não comparecimento nas datas estabelecidas (anexo 4) por este
edital desobriga a escola a manter a vaga por prazo indeterminado, porém
a SEMED disponibilizará a vaga em outra instituição de ensino.

6.3 Os critérios estabelecidos para o atendimento às CRECHES de prioridade

e não de exclusividade, serão sucessivamente :

 Menor renda per capita – Cadastro único – Folha Resumo;

 Responsáveis legais que trabalhem fora do âmbito do lar, com

declaração registrada em cartório, contra-cheque ou carteira de trabalho.

 Maior número de dependentes menores da mãe – Cadastro único –

Folha Resumo.

6.3.1 As famílias das crianças selecionadas na Chamada Escolar deverão
observar o resultado no Centro de Educação Infantil que realizou a Chamada

Escolar ou na Secretaria Municipal de Educação. Após o resultado, os pais ou

responsáveis deverão providenciar os documentos obrigatórios para matrícula,

conforme descrito no item 5.2 deste documento e dirigir-se no período de
matrícula para efetivação da mesma.
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6.3.2 O não comparecimento para efetivação da matrícula no prazo estipulado

ocasionará a perca da vaga na CRECHE contemplada e o nome da criança

fará parte da lista de espera.

7. SOBRE AS VAGAS NAS ESCOLAS POLOS (RURAIS) e ESCOLAS
AFASTADAS DO PERÍMETRO URBANO
7.1 As vagas serão ofertadas nas Escolas Polos, conforme o (anexo 3) sobre
as rotas do Transporte Escolar. Devido a isto, não será necessária a Chamada

Escolar na área rural.

7.2 As E.M.E.F.M Aldemir Lima Cantanhede, C.M.E.I. Balão Mágico (Pré

Escolar) E.M.E.I.E.F. Prof. Pedro Louback, E.M.E.I.E.F. Roberto Turbay e

E.M.E.I.E.F. Padre Angelo Spadari (Creche III) estão autorizadas a efetivarem

a matrícula conforme sua demanda, desde que realizem os cadastros no link

da chamada escolar.

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS REFERENTES ÀS VAGAS
OFERTADAS
8.1 A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará o resultado, da

chamada escolar, com a relação nominal no dia 22 de janeiro de 2021,

conforme disponibilidade de vagas, nas Creches Municipais, nas Escolas

Municipais, no site da prefeitura e na SEMED.

Ariquemes, 03 de novembro de 2020.

ID: 141097 e CRC: DD6ABE5C



04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional
www.ariquemes.ro.gov.br

Prefeitura Municipal de Ariquemes

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

141097ID:

D9DDBE299DABF41B132BCE416F879F9D

DD6ABE5C

MD5:

CRC:

3F49B020731FAC9E60F3AD3778AB5159CB8C292B70C8D9D9BFB50EB636DDB4B4SHA256:

Edital

Tipo do Documento

Chamada Escolar 2021

Identificação/Número

03/12/2020

Data

0-0/0Processo:

DocumentoProcesso

Edital e anexos da chamada escolar

Súmula/Objeto:

SIRLENE DE BRITO SENAUsuário:

03/12/2020 12:59:02Criação: 03/12/2020 13:07:53Finalização:

INTERESSADOS

CLEUZENI MARIA DE JESUS ARIQUEMES RO 03/12/2020 13:03:23

ASSUNTOS

CHAMADA ESCOLAR 03/12/2020 13:03:43

ANEXOS

Anexo Form01 02/12/2020 1395251

Anexo Zoneamento02 02/12/2020 1395282

Anexo MapasRotas03 02/12/2020 1395323

Anexo Cronograma04 02/12/2020 1395334

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

CLEUZENI MARIA DE JESUS 03/12/2020 13:23:09Secretária Municipal de Educação

Edital Chamada Escolar 2021 de 03/12/2020, assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br

informando o ID 141097 e o CRC DD6ABE5C.

DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=141097&CRC32=DD6ABE5C
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=0
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=141097&CRC32=DD6ABE5C

