
  

  

ESTADO SE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE  PAIAL  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DE PAIAL   

– SC  

  

  

EDITAL DE MATRÍCULA 001/2023  

  

FIXA DATA E ORIENTA SOBRE OS CRITÉRIOS DE MATRÍCULAS  para 

VAGAS REMANESCENTES ANO LETIVO 

DE 2023.  

  

  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna 

público as normas e procedimentos destinados as matrículas nas escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Paial SC.  

Para o ano de 2023, o município de Paial, obedecerá ao seguinte quadro de atendimento, 

correspondente as turmas e locais:  

  

  

1-MATRICULA  

1.1. DAS MODALIDADES 2.1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL  vagas remanescentes 

1.2 Educação Infantil – Entende-se por Educação Infantil a parte da Educação Básica que 

vai de 00  anos até 05 anos 11 meses e 29 dias, dividida por etapas e modalidades de 

acordo com as faixas etárias a seguir:  

2.1.2 TURMAS  

Em obediência a Resolução 005/2009, a data corte para efetivação da matrícula de 

crianças é o dia 31 de março de 2023.  

Maternal 01 – crianças que completarão 01 anos até 31/03/2023  

Maternal 02 – crianças que completarão 02 anos até 31/03/2023  

Maternal 03 – crianças que completarão 03 anos até 31/03/2023  

Pré I - crianças   que completarão 04 anos até 31/03/2023 (matricula obrigatória)  



Pré II -crianças que completarão 05 anos até 31/03/2022 já fizeram a rematricula  

  

  

2.2 DO ENSINO FUNDAMENTAL  

2.2.1 Em obediência a Resolução 007/2010 do CNE/CEB."É obrigatório a matrícula no 

Ensino Fundamental de crianças com 06 anos completos até dia 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes."  

2.3 – DO REGIME SEMI-INTEGRAL DA CRECHE MUNICIPAL 

2.3.1 A rede Municipal de Ensino passa a oferecer 12 vagas para crianças de 02 e 03 

anos a completar até 31/03/2023 . 

2.3.2 – Poderão ser matriculadas nesse regime crianças cujos pais e ou responsáveis 

possam trazer e buscar as crianças no início e final do turno matutino( traz pela 

manhã, busca no final do turno, traz novamente a tarde e busca no final do turno 

vespertino) 

2.3.3 – Essas crianças já estão matriculadas em um turno, então as famílias que 

desejarem matricular seus filhos no contraturno deverão comparecer junto a 

secretaria. 

2.3.4 – Os critérios para ser selecionado serão de acordo com o ECA e Sistema 

Municipal de Ensino. 

Obs.: Não será necessária nova documentação para aqueles que já efetuaram a 

matricula anteriormente. Novas matriculas deverão trazer toda a documentação 

prevista no edital 

3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS  

3.1 As matrículas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental serão realizadas junto 

a Secretaria Municipal de Educação nos seguintes horários:  

3.2 De 24 de janeiro a 27 de janeiro, no período matutino, das 7.30 as 11:00, e no período 

vespertino das 13:15 as 17.00  



4. DOS CRITÉRIOS PARA MATRICULAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

4.1 Para matrícula será exigido o comprovante de trabalho de ambos os pais da criança, 

sendo carteira de trabalho/declaração da empresa ou folha de pagamento atualizada, 

comprovante de residência no município em nome dos pais da criança ou declaração de 

que a criança está em situação de vulnerabilidade social.  

4.2 Para a faixa etária que completar 01 ano até 31/03/2023 serão abertas 20 vagas .10 no 

matutino e 10 no vespertino; para as crianças de 02 anos até 31/03/2023 30 vagas, sendo 

15 no matutino e 15 no vespertino e, para as crianças que completarem 03 anos até 

31/03/2022 30 vagas sendo 15 no matutino e 15 no vespertino.  

4.3 Para efetivação das demais modalidades de matrícula, serão exigidos os seguintes 

documentos:  

*cópia da certidão de nascimento da criança,  

*cópia do CPF da criança,  

*cópia do RG da criança (opcional),  

* cópia do RG dos pais/responsáveis  

* cópia da carteira de vacinação em dia,  

*Comprovante de residência  

* laudo médico do aluno atualizado e emitido por profissional especializado, caso 

necessite de atendimento especializado (deficiência, medicação contínua, alimentação 

diferenciada ou outras especificidades que necessitam maior atenção).  

  

OBS -A quem não apresentar as cópias dos documentos exigidos no ato da matricula, 

será estipulado o prazo de 30 dias para providenciar os mesmos e entregar junto a 

secretaria.  

  

5. DOS CRITÉRIOS PARA MATRÍCULAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL  

5.1 As matrículas para o 1º ano do Ensino Fundamental, devem ser realizadas para 

crianças que completam 6 anos até 31 de março de 2023.  

5.2 O turno de atendimento do estudante será definido pela Secretaria Municipal de 

Educação conforme a necessidade de enturmarão de cada escola e do transporte escolar.  

5.3 Para efetivação das matrículas, serão exigidos os seguintes documentos:  

*cópia da certidão de nascimento do aluno,  

*cópia do CPF do aluno,  

Usuario
Riscado



*cópia do RG do aluno (opcional),  

*cópia do RG dos pais/responsáveis  

*atestado de frequência ou histórico escolar, no caso de o aluno ser transferido  

*comprovante de residência  

* laudo médico do aluno atualizado e emitido por profissional especializado, caso 

necessite de atendimento especializado (deficiência, medicação contínua, alimentação 

diferenciada ou outras especificidades que necessitam maior atenção.  

  

OBS -A quem não apresentar as cópias dos documentos exigidos, será estipulado um 

prazo de 30 dias para providenciar e entregar junto a secretaria  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 O parâmetro para formação de turmas é estabelecido pelo Sistema Municipal de 

Ensino.  

6.2. A organização de estrutura das turmas bem como horários de funcionamento nas 

escolas da rede municipal de Paial poderá sofrer alterações nas unidades escolares de 

seguindo as diretrizes, portarias federais, estaduais e municipais.  

6.3 A divulgação do edital de matrícula será realizada pela Secretaria Municipal de 

Educação através de mural, site, rádio, grupos de Whatsapp, portal da transparência.  

  

6.4 Os casos omissos a este edital, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

  

  

Paial, 18 de janeiro  de 2023 

  

Idete Zuanazzi Munarini  

Secretária de Educação, Cultura e Turismo   

  

  


