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EDITAL DE MATRÍCULA N° 001/2022 

 

 

Estabelece diretrizes para as Matrículas Escolares 

no âmbito das Unidades de Ensino da Rede 

Pública Municipal de Parintins, para o Ano Letivo 

de 2022. 

 

 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARINTINS, Prof. AZAMOR 

PAULO CARDOSO PESSOA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo 

em vista o que estabelece a Lei Federal Nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996; os 

Artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal. 

 
CONSIDERANDO:  

 
A necessidade de estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a 

realização de Matrícula de alunos para a Rede Pública Municipal de Educação Básica 

de Parintins; 

A importância da uniformidade de procedimentos para todos os envolvidos no 

processo de matrícula para o Ano letivo de 2022, estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação e presentes neste Edital. 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - A confirmação presencial de matrículas novas é a fase na qual será 

confirmada a matrícula na Unidade Escolar de Ensino Fundamental ou Centro 

Educacional Infantil, com a entrega da documentação exigida neste Edital. 

 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação, as Unidades Escolares e os Centros 

Educacionais Infantis realizarão chamada pública para a matrícula, utilizando 

os meios de comunicação e outros espaços acessíveis, divulgando a oferta de 

vagas, obedecendo às orientações contidas neste Edital. 
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Art. 3º - Será disponibilizada ao público a Lista Básica com a quantidade de vagas 

ofertadas pelas Unidades de Ensino Fundamental e Centros Educacionais 

Infantis. 

Parágrafo Único – Caso em alguma escola a procura por matrícula seja superior 

ao número de vagas ofertadas, a escola informará a lista excedente à 

Secretaria Municipal de Educação, para a tomada de providências cabíveis. 

 
Art. 4º - São critérios para a matrícula nos termos da legislação vigente: 

 

I – NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

a) Crianças bem pequenas (MATERNAL): crianças com 3 (três) anos 

completos ou a completar até 31 de março do ano corrente; 

 

b) Crianças pequenas (I PERÍODO): crianças com 4 (quatro) anos completos 

ou a completar até 31 de março do ano corrente; 

 

c) Crianças pequenas (II PERÍODO): crianças com 5 (cinco) anos completos 

ou a completar até 31 de março do ano corrente; 

 

I I – NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

a) Para ingresso no Ensino Fundamental (1º ano) o aluno deverá ter 6 (seis) 

anos completos ou a completar até 31 de março de 2022. 

 

b) O aluno que completar 6 (seis) anos após 31 de março de 2022 deverá 

ser matriculado na Pré-Escola, II Período, ainda que seja egresso desta 

etapa da Educação Básica, conforme Resolução nº 06/2010 – MEC/ CNE/ 

CEB. 

Art. 5º - No ato da confirmação da matrícula deverão ser apresentados os 

documentos relacionados neste Edital, bem como as informações prestadas 

pelos pais, responsáveis ou pelo próprio aluno, quando este for maior de idade. 

 

Art. 6º - São documentos exigidos para a matrícula: 
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I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
a) Certidão de Nascimento (original e cópia); 

b) CPF do aluno (cópia); 

c) Carteira de Vacina (cópia); 

d) Comprovante de Residência dos pais ou responsáveis legais (cópia); 

e) 3 fotos 3x4; 

f) Declaração da escola de origem, se for aluno transferido; 

g) Cartão do Programa Bolsa família (cópia); 

h) Cartão do SUS (cópia); 

i) Tipagem sanguínea do aluno; 

j) RG do responsável (cópia); 

k) Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para alunos 

indígenas. 

 

II – PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E EJA 

 
a) Certidão de Nascimento (original e cópia); 

b) 3 fotos 3x4; 

c) Comprovante de residência (cópia); 

d) Cartão do Programa Bolsa Família (cópia); 

e) Cartão do SUS (cópia); 

f) Tipagem sanguínea do aluno; 

g) CPF (aluno); 

h) Carteira de Vacina (cópia); 

i) RG, Título de Eleitor e Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), 

para aluno maior de idade; 

j) Transferência ou Histórico Escolar para os alunos egressos de outra 

escola; 

k) Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para alunos 

indígenas. 
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Art. 7º - Na matrícula de aluno com deficiência deverá ser apresentado LAUDO 

MÉDICO comprobatório. 

 

Art. 8º - Na forma da legislação vigente será aceito no ato da confirmação da 

matrícula, excepcionalmente, DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE original, 

assinada pelo gestor da unidade escolar ou pelo responsável por sua expedição 

com o número de sua Portaria, ficando o aluno ou seu responsável obrigado a 

apresentar o Histórico Escolar, no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à 

matrícula. 

 
Art. 9º - Na DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, além das informações pessoais deverá 

constar os resultados obtidos no período escolar, o total de faltas e a situação 

do estudante. 

Parágrafo Único – A DECLARAÇÃO citada no caput do artigo não deverá conter 

emendas nem rasuras, estar assinada pelo responsável por sua expedição, com 

o número de sua portaria. 

 
Art. 10 – Decorrido o prazo de validade estabelecido na Declaração de Transferência 

o aluno ou seu responsável deverá apresentar à escola o Histórico Escolar. 

 
Art. 11 – No ato da matrícula deverá ser assinado um Termo de Compromisso pelo 

aluno ou seu responsável legal, quando menor, documento que selará o 

compromisso entre o aluno e a escola, conforme § 4º, Art. 132 do Regimento 

Geral das Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 
Art. 12 - A matrícula do aluno, público alvo da Educação Especial (aluno com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação) será efetivada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, 

obedecendo ao que dispõe o Art. 45 do Regimento Geral das Escolas da Rede 

Municipal de Ensino, Resolução 134/2009/CEE/AM. 

 
Art. 13 – A matrícula dos demais alunos obedecerá ao seguinte cronograma: 
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 
 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

I Período (crianças pequenas) 10 e 11 de janeiro de 2022 

II Período (crianças pequenas) 12 e 13 de janeiro de 2022 

Maternal (crianças bem pequenas) 17, 18 e 19 de janeiro de 2022 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

1º ao 5º Ano 10 e 11 de janeiro de 2022 

6º ao 9º Ano 12 a 14 de janeiro de 2022 
 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

Alfabetização e 1º Ano 10 e 11 de janeiro de 2022 

2ª Etapa (2º e 3º Ano) 12 e 13 de janeiro de 2022 

3ª Etapa (4º e 5º Ano) 14 e 17 de janeiro de 2022 

2º Segmento “P” (6º e 7º Ano) 18 e 19 de janeiro de 2022 

2º Segmento “S” (8º e 9º Ano) 20 e 21 de janeiro de 2022 

 

Art. 14 – Os dependentes de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, 

deverão ter a matrícula assegurada em escola mais próxima de seu domicilio, em 

conformidade com o § 7º, do Art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do 

Registro de Ocorrência ou do Processo de Violência Doméstica e Familiar em curso. 

 
Art. 15 – É vedada a cobrança de taxas e/ou contribuições de qualquer natureza 

vinculadas à matricula. 

 

Art. 16 – Compete ao gestor da escola e aos servidores envolvidos no processo de 

matrícula primar pelo cumprimento das normas previstas neste Edital. 

 
Art. 17 – Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 
Art.  18 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação; 

 
Art.  19 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Parintins, 29 de dezembro de 2021. 

Azamor Paulo Cardoso Pessoa 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto n°035/2021-PGMP 
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