
 

 

 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 001/2022 - GS/SEMED. 

 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos para a 

realização da matrícula dos alunos na rede 

municipal de ensino do município de Marituba, 

no ano letivo de 2022. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, no 

uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Decreto nº 044/2021-PMM/GAB, de 04 de 

janeiro de 2021: 

 

CONSIDERANDO Constituição da República Federativa do Brasil/88, em 

especial, os artigos 205 a 214; 

 

CONSIDERANDO Emendas Constitucionais nº 53/06 e a nº 59/09, que 

estabelece a educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 

 

CONSIDERANDO Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO Lei Federal nº 12.796/13, que prevê a matrícula das 

crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade; 

 

CONSIDERANDO Lei Federal nº 13.005/14, a qual aprova o Plano 

Nacional de Educação; 

 

CONSIDERANDO Lei Orgânica do Município de Marituba (EMENDA DE 

REVISÃO À LEI ORGÂNICA Nº 002/2006), nos Arts. 192, e seguintes, os quais dispõe 

sobre o direito à educação; 

 

CONSIDERANDO Lei Municipal nº 311/2015, de 24 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação (PME); 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNE/CEB nº 03/16, 

acompanhada do Parecer CNE/CEB nº 08/15, que define Diretrizes Nacionais para o 

atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

 

CONSIDERANDO Resolução nº 001, de 5 de janeiro de 2010, do Conselho 

Estadual de Educação, Estado do Pará, que “dispõe sobre a regulamentação e a consolidação 

das normas estaduais e nacionais aplicáveis à Educação Básica no Sistema Estadual de 

Ensino do Pará; 

 

CONSIDERANDO Resolução nº 304, de 25 de maio de 2017, do Conselho 

Estadual de Educação, Estado do Pará, que alterou a regulamentação e a consolidação das 

normas estaduais e nacionais aplicáveis à Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino 



 

 

 

do Pará, relativamente aos Capítulos VIII e XIV – Seção II que tratam da Educação Especial 

e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO Resolução n° 02 sobre a matrícula de crianças de 4 

(quatro) anos na educação infantil e de 6 (seis) anos no ensino fundamental de 9 (nove) anos 

que aprovado por unanimidade da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 

Educação, em 5 de junho de 2012; 

 

CONSIDERANDO Lei Municipal nº 270, de 12 de março de 2012, que 

dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Marituba, Estado do Pará e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO assegurar a todos o direito constitucional de acesso, 

regresso e permanência na escola pública municipal, desde que atendidos os preceitos 

estabelecidos nesta Portaria; 

 

CONSIDERANDO aprimorar, a cada ano letivo, a qualidade do atendimento 

prestado à comunidade, no que se refere à matrícula escolar; 

 

CONSIDERANDO o Regimento Escolar Unificado das Unidades escolares 

de Marituba; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes gerais e 

cronograma para a efetivação da matrícula do aluno da rede municipal, bem como ao novo 

estudante que vai ingressar na rede pública de ensino, no ano letivo de 2022; 

 

 

RESOLVE: 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1°- Definir as normas e os procedimentos para a efetivação do 

atendimento à demanda escolar da educação infantil e ensino fundamental e suas 

modalidades – a matrícula escolar –, para o ano letivo de 2022, respeitando-se as orientações 

e diretrizes estabelecidas nesta Portaria. 

 

Art. 2° -O processo de matrícula da rede escolar municipal será coordenado 

via Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e os departamentos que a 

integram. 

 

Art. 3°- A matrícula será parametrizada de acordo com esta Portaria e a 

legislação educacional vigente. 

 

Art. 4º- Na Rede Municipal de Ensino será assegurada a matrícula de todo e 

qualquer educando nas escolas, sendo reconhecida, considerada, respeitada e valorizada a 

diversidade, sendo vedadas quaisquer formas de discriminação. 

  



 

 

 

Art. 5º- Os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas cadastrados na Rede Municipal de Ensino deverão ter a matrícula 

assegurada com prioridade sem qualquer forma de constrangimento, preconceito ou 

discriminação, tratando-se de direito fundamental, público e subjetivo. 

 

Art. 6º- O planejamento e a definição das vagas iniciais para matrícula 

observarão os procedimentos estabelecidos para cada etapa e modalidade de ensino, desta 

forma as vagas estarão previamente disponibilizadas no sistema Gestor para preenchimento. 

 

§ 1º Na alimentação do Programa Gestor Escolar, no ato da matrícula, deve-

se atentar para a obrigatoriedade de registrar as informações sobre a necessidade de uso de 

Transporte Escolar, no caso da zona rural, se beneficiário de Bolsa Família, se apresenta 

deficiências físicas ou cognitivas, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

habilidades/Superdotação. 

 

§ 2º Todos os cadastros no  Gestor Escolar 

(https://www.gestorescolarweb.com.br)  devem estar devidamente atualizados 

principalmente os referentes a alunos e servidores, tendo em vista a capitação de recursos e 

Programas do Governo Federal, ficando sob a responsabilidade da escola a perda de 

recursos e programas destinados a clientela da unidade escolar. 

 

 § 3º Todas as unidades de ensino devem informar a situação final de cada 

aluno (movimento e rendimento) do ano letivo de 2021, no que se refere à sua promoção, 

retenção ou desistência na série/ano/etapa anterior, em consonância com a data estabelecida 

do encerramento do ano letivo no calendário escolar. 

 

§ 4º As matrículas 2022, serão on-line e estarão disponíveis através do 

endereço eletrônico: marituba.matriculasweb.com.br. Poderá ser realizada pelo 

responsável ou aluno, com idade superior a 18 anos, bem como realizada na Unidade 

Escolar. Ambas devem ser confirmadas as vagas na escola. 

 

Art. 7º- O atendimento à demanda será definido prioritariamente por endereço 

residencial para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, considerando o conjunto das 

características e necessidades da população local. 
 

Art. 8º -Todas as escolas da rede municipal, sem exceção, deverão informar, 

conforme cronograma de matrícula constante no Anexo I desta Portaria Normativa, as vagas 

totais existentes para oferta de matrícula, considerando: 

 

I - O número de salas disponíveis e sua capacidade de atendimento; 

 

II - Realizar a enturmação dos alunos 2021 para as novas turmas de 2022 para 

quantificar o número de vagas a serem disponibilizadas para o processo de matrícula, que 

deverá ser realizado no sistema informatizado Gestor Escolar; 

 

III - Definir o número de vagas a serem preenchidas por alunos novos e 

encaminhar, por ofício, à Diretoria de Ensino/SEMED; 

 

https://www.gestorescolarweb.com.br/


 

 

 

IV - Verificar o número de professores e servidores disponíveis no quadro 

efetivo da escola e fazer levantamento do número de vagas, a ser enviado por ofício a 

Diretoria de Ensino/Coordenação Pedagógico/CENSO/RH/SEMED para efeito de 

planejamento do ano de 2022; 

 

  V - Atender o limite de alunos por turma, estabelecido nesta Portaria 

Normativa. 

 

Parágrafo único. Em caso da não observância da determinação estipulada no 

caput e incisos deste artigo, a Secretaria de Educação procederá à imediata averiguação 

adotando as providências que o caso requer. 

 

Art. 9º Fica terminantemente vedada às escolas a omissão de vagas a 

Diretoria de Ensino/Coordenação Pedagógico/CENSO/RH/ devendo informar as vagas 

existentes para oferta de matrícula, no prazo do Anexo I desta Portaria Normativa, devendo 

também atualizar o referido quadro no decorrer do processo de matrícula. 

 

Parágrafo único. A Secretaria de Educação procederá a imediata averiguação 

do caso, adotando, quando necessário, as providências cabíveis em casos de inobservância 

da determinação estipulada neste artigo 

 

Art. 10- São considerados alunos da rede pública municipal aqueles 

devidamente matriculados, enturmados nas respectivas unidades de ensino e devidamente 

informados no Censo Escolar. 

 

Art. 11- Nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, inclusive 

nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a matrícula será efetivada pelos pais ou 

responsáveis legais ou pelo próprio educando, se maior de 18 anos, mediante apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

I - Na Educação Infantil: 

a) Certidão de Nascimento; 

b) Comprovante de endereço no nome do (a) pai/mãe ou responsável legal; 

c) CPF do pai/mãe ou responsável legal; 

d) CPF do aluno; 

                        e) Carteira de vacinação atualizada; 

f) Cartão do Programa Bolsa-família, se for o caso; 

g) Cartão do Sistema Único de Saúde;  

                        h) 02 (duas) fotos 3x4;  

 i) Comprovante de escolaridade anterior, se for o caso; e 

 j) Laudo médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, portadoras de alergias, restrição 

alimentar, ou que usem medicação controlada, se for o caso. 

 

II - No Ensino Fundamental e na EJA: 

a) Certidão de Nascimento, Registro Geral (RG) para alunos acima de 15 

anos; 

b) comprovante de endereço no nome do (a) pai/mãe ou responsável legal; 



 

 

 

c) CPF do pai/mãe ou responsável legal; 

d) CPF do aluno; 

                       e) Carteira de vacinação atualizada; 

f) Cartão do Programa Bolsa-família, se for o caso; 

                       g) Cartão do Sistema Único de Saúde;  

g) 02 (duas) fotos 3x4;  

h) comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de 

estudos; 

i) Documento de transferência (Histórico Escolar ou Declaração da Escola de 

origem); e 

j) Laudo médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e Altas habilidades/Superdotação, portadoras de alergias, restrição 

alimentar, ou que usem medicação controlada, se for o caso. 

 

§ 1º As Unidades deverão providenciar o preenchimento imediato da “Ficha 

de Matrícula”, que contenham as informações dispostas nas alíneas “J” dos incisos I e II 

deste artigo.  

§ 2º A unidade escolar deverá providenciar, em ficha própria, a matrícula dos 

alunos em dependência de estudos, informando o turno e o formato do atendimento, com a 

ciência do pai, responsável ou o do aluno, se maior de 18 anos. 

 

Art. 12 Com base nos princípios da Educação Inclusiva a Unidade Escolar 

deverá matricular os educandos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD) e Altas habilidades/Superdotação, seguindo os critérios estabelecidos na Resolução 

nº 304, de 25 de maio de 2017, do CEE/PA.  

 

Parágrafo único. O aluno com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e Altas habilidades/Superdotação, tem direito a duas matrículas: 

uma na classe de ensino regular; outra, em unidade especializada ou sala de recursos 

multifuncionais. A ausência de laudo médico não é fator impeditivo de nenhuma das 

matrículas. 

 

Art. 13- As rematrículas deverão ser efetivadas na perspectiva da garantia da 

continuidade de atendimento aos educandos em 2022. 

 

Parágrafo único. Após a rematrícula, as vagas remanescentes serão 

oferecidas, inicialmente, para acomodação dos alunos matriculados em unidades distantes de 

sua residência. 

 

Art. 14- As vagas remanescentes no decorrer do ano letivo estarão abertas 

para preenchimento durante todo período do cadastramento do censo escolar. 

  

Art. 15 -Fica vedado, a qualquer época, o condicionamento da matrícula ou 

rematrícula ao pagamento de taxa de contribuição ao Conselho Escolar, Escolas 

Conveniadas e/ou a Associação de Pais e Mestres ou equivalente, ou qualquer exigência de 

ordem financeira e material, inclusive aquisição de uniforme, material escolar ou carteira de 

identidade escolar. 

  



 

 

 

Art. 16- Os casos de solicitação por Transporte Escolar de educandos deverão 

ser analisados e oferecida ao pai e/ou responsável legal, a possibilidade de vaga mais 

próxima à sua residência, uma vez que o atendimento ao transporte escolar urbano não é 

obrigatório. 

 

Art. 17 -É proibido a Unidade Escolar colocar cartazes com a informação 

“NÃO HÁ VAGAS!”, ou correlata. Caso não haja vagas disponíveis, deve registrar a 

demanda e encaminhar à secretaria de educação. 

 

Parágrafo único. O registro da demanda estipulado no caput deve ser 

realizado na ficha de matrícula, contudo, a documentação só será exigida após confirmação 

da vaga e matrícula pela SEMED. 

 

Art. 18 -Só será permitido o funcionamento de turmas com número de alunos 

abaixo do estabelecido nesta Portaria de acordo com o parecer da Secretária de Educação. 

 

 

II - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 19- O atendimento na Educação Infantil, a ser realizado nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs) ou correlatas, ocorrerá conforme quadro 1 abaixo: 

 
Quadro 1 - Distribuição de vagas/turmas na educação infantil, 2022. 

Etapa Atendimento Faixa Etária Vagas por Professor- aluno 

Educação 

Infantil 

Creche 

parcial/integral 

Berçário I  De 06 meses a 11 meses Min. 8 alunos e max.10 alunos 

Berçário  II De 01 ano a 01 ano e 11 meses Min.12 alunos e max. 15 alunos  

Maternal I De 02 a 02 anos e 11 meses Min. 15 alunos e max. 20 alunos 

Maternal II De 03 a 03 anos e  11 meses Min.15 alunos e max. 20 alunos 

Pré-escola 

parcial/integral 

Pré I De 04 a 04 anos e 11 meses  Min. 20 alunos e max. 25 alunos 

Pré II De 05 anos a 05 anos  e 11 meses Min. 20 alunos e max. 25 alunos 

Fonte: Resolução nº 001, de 5 de janeiro de 2010, do Conselho Estadual de Educação, Estado do Pará. 

 

§ 1º Nas unidades educacionais onde houver demanda e considerando a 

universalização para a faixa etária de pré-escolar, respeitada a capacidade física das salas, o 

número de crianças nas turmas de Pré I e II poderá ser ampliado ou remanejado para outra 

unidade educacional. 

 

§ 2º Só será considerado “turma”, quando atingir o número de alunos 

estipulados neste artigo. 

  

Art. 20 -Dos critérios sócio econômico para matrícula de cadastro de reserva 

em creche: 

 

I - Crianças, pais ou responsáveis legais com deficiência física, mental ou 

sensorial; 

 



 

 

 

II - Criança em comprovada situação de vulnerabilidade social; 

 

III - Criança cuja família esteja incluída no programa social Bolsa Família; 

 

IV - Criança com pai, mãe ou responsável trabalhador com renda per capta 

até 1 salário mínimo; 

 

V - Aos irmãos gêmeos na mesma unidade. 

 

Art. 21- Para ingresso da Educação Infantil e Pré-escola, a criança deverá ter 

4 (quatro) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, 

conforme o art. 2º da Resolução nº 006/2010 Conselho Nacional de Educação / Câmara de 

Educação Básica. 

 

Art. 22- A matrícula na Educação Infantil será cancelada quando houver 

solicitação expressa do pai/mãe ou responsável legal, ou após 50 (cinquenta) dias de faltas 

consecutivas, sem justificativa, esgotadas e registradas todas as possibilidades de contato 

com a família. 

 

§ 1º Para as crianças matriculadas na Creche parcial/integral, o cancelamento 

da matrícula pelo pai/mãe ou responsável e os casos de reiteradas faltas injustificadas serão 

obrigatoriamente acompanhados simultaneamente de: 

a) orientação aos pais e responsáveis quanto à obrigatoriedade do Ensino; e 

b) comunicação ao Conselho Tutelar; e  

c) ao Ministério Público, em conformidade com o art. 56 do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA). 

 

§ 2º Os procedimentos especificados no parágrafo anterior são de 

responsabilidade do Diretor da Unidade Educacional. 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E EJA 

 

Art. 23 -Para o ingresso no 1° ano do Ensino Fundamental, a criança deverá 

ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula, conforme o art. 2º da Resolução nº 001/2010 Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Educação Básica. 

 

§ 1º A criança que completar 6 (seis) anos após a data corte será matriculada 

na pré-escola. 

 

§ 2º A criança e/ou adolescente de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos que não tenha 

iniciado o estudo no ensino fundamental será matriculada(o) no 1º ano deste nível de ensino, 

e deverá ser submetida(o) a avaliação pedagógica para dar prosseguimento aos estudos que 

deverão considerar as habilidades e competências nas diversas áreas do conhecimento para 

reclassificação em anos seguintes, ou em turmas de correção de fluxo, exceto para os 

educandos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas 

Habilidades/Superdotação, que deverão ser avaliados por equipe especializada. 



 

 

 

§ 3º Os alunos atendidos na sala de AEE deve variar entre 45min e 1h e o 

quantitativo de alunos para este atendimento deve ter no mínimo 8(oito) e no máximo 

12(doze) alunos. (Resolução SE 68, de 12/12/1017) 

 

§ 4º Os jovens com 15 (quinze) anos completos na data corte deverão ser 

matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou em turmas de correção de fluxo. 

 

Art. 24 -A distribuição de vagas/turmas no Ensino Fundamental obedecerá 

aos critérios descritos no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Distribuição de vagas/turmas no Ensino Fundamental, 2022. 

Etapa de 

Ensino 
Atendimento Ano escolar Faixa Etária Vagas Professor-Aluno 

Ensino 

Fundamental  

Ensino Regular – 

Anos Iniciais 

1º ano 6 anos Min. 20 alunos e max. 25 alunos 

2º ano 7 anos Min. 20 alunos e max. 25 alunos 

3º ano 8 anos Min. 20 alunos e max. 35 alunos 

4º ano 9 anos Min.30 alunos e max. 35 alunos 

5º ano 10 anos Min.30 alunos e max. 35 alunos 

Ensino Regular – 

Anos Finais 

6º ano 11 anos Min.35 alunos e max. 40 alunos  

7º ano 12 anos Min.35 alunos e max. 40 alunos  

8º ano 13 anos Min. 35 alunos e max.40 alunos 

9º ano 14 anos Min. 35 alunos e max. 40 alunos 

Fonte: Resolução nº 001, de 5 de janeiro de 2010, do Conselho Estadual de Educação, Estado do Pará. 

 

Art. 25- As matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão 

considerar a idade mínima de 15 (quinze) anos completos no ato da matrícula. 

 

Parágrafo único. O aluno com idade igual ou inferior a 15 (quinze) anos não 

poderá ser matriculado no período noturno, com exceção dos casos autorizados pelos pais ou 

responsáveis legais com a anuência das instâncias competentes. 

 

Art. 26- A distribuição de vagas/turmas na Educação de Jovens e Adultos e 

turmas de correção de fluxo, obedecerá aos critérios descritos no Quadro 3 abaixo. 

 
Quadro 3 - Distribuição de vagas/turmas no Ensino Fundamental (turmas de correção de fluxo – 

período diurno) e Educação de Jovens e Adultos, 2022. 

Modalidade de Ensino  Atendimento Ano escolar Faixa Etária 

Vagas 

Professor-

Aluno 

 Educação de Jovens e 

Adultos (diurno) 

Ensino por etapas 

/ Correção de 

Fluxo – Ensino 

Fundamental 

1ª Etapa 
1º, 2º e 3º 

ano 

15 a 17 anos 

Mínimo 25 

alunos e 

máximo 30 

alunos, 

 

Mínimo 

30alunos  e 

máximo 35 

alunos  

2ª Etapa 4º e 5º ano 

3ª Etapa 6º e 7º ano 

  

4ª Etapa 8º e 9º ano 

Educação de Jovens e Ensino por 1ª Etapa 1º, 2º e 3º Maior de 18 anos. Mínimo 25 



 

 

 

Adultos noturno etapas ano E, com menor 

idade desde que 

comprovado 

vínculo 

empregatício e 

autorização do 

Conselho Tutelar e 

família. 

alunos e 

máximo 30 

alunos  

Mínimo 30 

alunos e 

máximo 35 

alunos 

2ª Etapa 4º e 5º ano 

3ª Etapa 6º e 7º ano 

4ª Etapa 8º e 9º ano 

Fonte: Resolução nº 001, de 5 de janeiro de 2010, do Conselho Estadual de Educação, Estado do Pará. 

 

Art. 27 -A matrícula no Ensino Fundamental e EJA será cancelada quando 

houver solicitação expressa do pai/mãe ou responsável legal, ou após 50 (cinquenta) dias de 

faltas consecutivas, sem justificativas, esgotadas, e registradas todas as possibilidades de 

contato com o aluno ou a família deste, observado o inciso II do art. 56 do ECA.  

 

§ 1º O cancelamento da matrícula em que não haja solicitação do próprio 

aluno maior de 18 anos, pai/mãe ou responsável legal, em casos de reiteradas faltas 

injustificadas, serão obrigatoriamente acompanhados simultaneamente de: 

a) orientação aos pais e responsáveis quanto à obrigatoriedade do Ensino; 

b) comunicação ao Conselho Tutelar; e  

c) ao Ministério Público, em conformidade com o art. 56 do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA). 

 

§ 2º Os procedimentos especificados no § 1º deste artigo são de 

responsabilidade do Diretor da Unidade Educacional. 

 

§ 3º Os casos omissos serão encaminhados e resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28 -A lotação de professores em qualquer etapa /modalidade de ensino só 

será efetivada mediante a confirmação das turmas, com alunos devidamente matriculados e 

enturmados precedidas pela lotação 2021. 

 

Art. 29 -O início do ano letivo de 2022 nas escolas públicas municipais, bem 

como seu encerramento, obedecerá ao calendário letivo oficializado pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

 

Art. 30- Cabe aos gestores escolares participarem efetivamente de todo o 

processo de renovação de matrícula, da fase inicial à final, da unidade de ensino, bem como 

acompanhar o cumprimento do calendário letivo de 2022. 

 

Parágrafo único. Os Gestores escolares são responsáveis pelo controle da 

matrícula das escolas. Em caso de necessidade de decisões, os gestores reportar-se-ão à 

SEMED para, conjuntamente, dirimirem as situações pendentes. 

 



 

 

 

Art. 31 -Não será negada a matrícula ao estudante que não possuir certidão de 

nascimento. Neste caso, a Unidade Escolar procederá com a matrícula condicional, 

precedida de assinatura de termo que fixará prazo para a regularização do aluno junto a 

escola e dará as devidas orientações aos pais e/ou responsáveis para que os mesmos 

procedam com os encaminhamentos necessários para a aquisição do referido documento. 

 

Art. 32- Todas as unidades escolares manterão funcionando sua estrutura de 

atendimento ao público, no seu respectivo horário de funcionamento, no período de 

renovação de matrícula e de matrícula para novos alunos, sob a coordenação da equipe 

gestora, recebendo e analisando a documentação dos novos estudantes. 

 

Art. 33- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Secretária Municipal de Educação Marituba/PA, em 02 de 

fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

ENY LEITE CARDOSO PINHEIRO 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 044/2021-PMM/GAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      ANEXO I - CRONOGRAMA 

Datas Procedimentos Responsáveis 

27/12/2021 à 

28/01/2022 
Divulgação da matrícula SEMED e Unidades Escolares 

22/12/2021 a 

27/12/2021 
Demonstrativo de demandas e espaços para 2022 Unidades Escolares 

27/12/2021 a  

14/01/2022 

Renovação da matrícula (educandos da própria 

unidade escolar) 
Unidades Escolares 

27/12/2022 

Encaminhamento a outras escolas de listagem de 

aluno em fim de etapa (educação infantil – pré-

escolar II, ensino fundamental – anos iniciais – 5º 

ano, EJA – 2ª etapa, caso não haja continuidade de 

estudos na unidade escolar) 

Unidades Escolares 

14 e 17/01/2022 Confirmação de matricula da própria rede Unidades Escolares 

17 a 28/01/2022 Matrículas de alunos novos Unidades Escolares 

15/01/2022 
Demonstrativo de matrículas realizadas para o ano 

de 2022 
Unidades Escolares 

15 /01/2022 
Cadastro de demanda não atendida de novos 

alunos  

Unidade Escolar e Diretoria de 

Ensino 

03/01 a 17/01/2022 Recesso dos Professores das Escolas Municipais Unidades Escolares 

19/01/2022 a 

29/01/2022 
Semana Pedagógica SEMED 

07/02/2022 Início do Ano Letivo 2022 Unidades Escolares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ANEXO II 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE DEMANDAS E ESPAÇOS PARA O ANO SEGUINTE –  

ZONA URBANA 

Unidade Escolar 

 

 

 

ETAPA DE ENS. / 

ANO ESCOLAR 

MATRÍCULA DO ANO EM CURSO 2021 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO/E.J.A. 

TURMA 
Nº DE 

ALUNOS 
TURMA 

Nº DE 

ALUNOS 
TURMA Nº DE ALUNOS 

CRECHE-I       

CRECHE- II       

CRECHE - I       

PRÉ – I       

PRÉ – II       

1º ANO        

2º ANO       

3º ANO       

4º ANO       

5º ANO       

6º ANO       

7º ANO       

8º ANO       

9º ANO       

1ª etapa       

2ª etapa       

3ª etapa       

4ª etapa       

Assinatura do Diretor da 

Unidade Escolar 

Data:       /         / 

 

 

Recebido: 

Data:       /         / 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 

Escolar 

 

 

 

ETAPA DE 

ENS. / ANO 

ESCOLAR 

PREVISÃO DE MATRÍCULA  2022 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO / E.J.A. 

TURMA 
Nº DE 

ALUNOS 
VAGAS TURMA 

Nº DE 

ALUNOS 
VAGAS TURMA 

Nº DE 

ALUNOS 

CRECHE-I         

CRECHE- II         

CRECHE - I         

PRÉ - I         

PRÉ - II         

1º ANO          

2º ANO         

3º ANO         

4º ANO         

5º ANO         

6º ANO         

7º ANO         

8º ANO         

9º ANO         

1ª Etapa         

2ª Etapa         

3ª Etapa         

4ª Etapa         

Assinatura do Diretor da Unidade 

Escolar: 

Data:       /         / 

 

Recebido: 

Data:       /         / 

 



 

 

 

ANEXO III 

Quadro dos servidores efetivos lotados na escola 

 

Nº Cargo/função Necessidade Preenchido Disponível Excedente Total 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

Quadro de Pré-levantamento de necessidades de servidores contratados 

 

Nº Cargo/função Necessidade Preenchido Disponível Excedente Total 

       

       

       

       

       

       

       

 

OBS: o referido quadro de levantamento de contratado é apenas para efeito de planejamento, 

o mesmo não serve de parâmetro para abertura de vagas, ou chamamento de servidor para o 

cargo, sem que se obedeça aos critérios da Portaria de lotação. Os critérios de contratação 

serão organizados exclusivamente pela SEMED, e autorizado obrigatoriamente por ato legal 

para o início dos trabalhos em qualquer unidade escolar, não terá efeito legal e nem será 

incluso na frequência mensal de pagamentos, o servidor que estiver trabalhando sem prévia 

autorização da SEMED. O mesmo será efetivado por meio de memorando. 
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