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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 004/2021 
 

Súmula: Orienta sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições de ensino da rede pública municipal que ofertam 

atendimento de Ensino Fundamental Anos Iniciais para o ano letivo de 2022. 
 

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga/PR, Silvana Carneiro Gottems, no uso das atribuições legais e considerando: 

 

• A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988; 

• A Constituição do Estado do Paraná, de 05 de outubro de 1989; 

• A Lei Federal n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera a Lei nº 9.394/1996 e institui a Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral; 

• A Lei Federal n.º 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 

8.069/1990; 

• A Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• A Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• A Lei Estadual n.º 19.534, de 04 de junho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da 

matrícula escolar; 

• A Lei Estadual n.º 18.419, 07 de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná; 

• A Lei Municipal n.º 2347, de 18 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Ipiranga; 

• A Lei Estadual n.º 16.502, de 19 de maio de 2010, que assegura a matrícula para o estudante portador de deficiência locomotora em escola 

pública próxima de sua residência, independente de vaga; 

• A Resolução n.º 01/2018 – CNE/CEB, que institui Diretrizes Operacionais para os procedimentos administrativos de registro de dados 

cadastrais de pessoa natural referente aos estudantes e profissionais de educação que atuam em instituições públicas e privadas de ensino em 

todo o território nacional; 

• A Resolução n.º 01/2018 – CNE/CP, que define o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares; 

• A Resolução n.º 02/2018 – CNE/CEB, que 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; 

• A Resolução n.º 03/2016 – CNE/CEB, que define Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas; 

• A Resolução n.º 03/2012 – CNE/CEB, que define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações itinerantes; 

• A Resolução n.º 03/2010 – CNE/CEB, que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos; 

• A Resolução n.º 04/2010 – CNE/CEB, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 

• A Resolução n.º 07/2010 – CNE/CEB, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos; 

• As Resoluções CNE/CEB n.º 01/2010 e n.º 06/2010, que definem as Diretrizes Operacionais para as matrículas na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental; 

• A Resolução n.º 04/2009 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial; 

• A Resolução n.º 05/2009 – CNE/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 

• A Resolução n.º 02/2008 – CNE/CEB, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; 

• A Resolução n.º 01/2002 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo; 

• A Resolução n.º 02/2001 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica; 

• As Deliberações do Conselho Estadual de Educação do Paraná n.º 09/2001, n.º 03/2006, n.º 05/2010, n.º 02/2014, n.º 02/2016 e n.º 

02/2018; 

• O Parecer n.º 01/2018 – CEE/CP, que ratifica as normas gerais exaradas pelo CEE/PR para a oferta de educação do campo, indígena, 

 

 

 

quilombola e de ilhas; 

• O Parecer n.º 02/2018 – CEE/CP, que orienta as instituições de ensino do Sistema Estadual de Ensino do Paraná para o cumprimento do 

Parecer CNE/CEB n.° 02/2018; 

• O Parecer n.º 03/2016 – CEE/CP, que regulamenta a inclusão do nome social nos registros escolares internos do estudante; 

• A Resolução n.º 777/2013 – GS/SEED, com as orientações do transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino; 

• A Resolução n.º 4.527/2011 – GS/SEED, que fixa o número de estudantes para efeito de composição de turmas na Rede Estadual de 

Ensino; 

• A Resolução 318/2002 – SESA, que estabelece as exigências sanitárias para instituições de ensino fundamental, médio e superior, bem 

como cursos livres no Estado do Paraná; 

• A Instrução n.º 10/2017 – SUED/SEED, que estabelece normas e procedimentos para garantir o atendimento escolar aos adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e aos egressos do Sistema de Atendimento Socioeducacional, assegurando a matrícula dos 

adolescentes e jovens que cumprem: Medida de Internação (CENSE), Medida de Internação Provisória (CENSE), Regime de Semiliberdade e 

Medida em Meio Aberto, em qualquer Instituição de Ensino, nível e modalidade; 

• A Instrução Conjunta n.º 02/2010 – SEED/SUED/DAE, que trata do nome social do estudante e/ou aluna travesti ou transexual nos 

documentos internos; 

• A Orientação Conjunta n.º 02/2017 – SUED/SEED, que trata da inclusão do nome social nos registros escolares internos do estudante e/ou 

da aluna menor de 18 (dezoito) anos; 

•  A Orientação Conjunta n°. 01/2019 – SEED/DTI/DGDE/CRE e  SEED/DPGE/DLE/CDE, que orienta as instituições de ensino vinculadas 

ao Sistema Estadual de registro Escolar – SERE: Escola Web, quanto ao procedimento e utilização da função de transferência on-line; 

•  A Instrução Normativa n°. 03/2021 – SEED/DPGE, que instrui sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições 

de ensino da rede pública estadual de educação básica e nas escolas de educação básica - modalidade educação especial, para o ano letivo de 

2022. 

• A necessidade de orientar sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições de ensino da rede pública municipal que 

ofertam atendimento de Ensino Fundamental Anos Iniciais para o ano letivo de 2022 emite a presente: 

 

ORIENTAÇÃO 
 

1.  DA CHAMADA ESCOLAR 
 Tendo em vista a garantia da oferta e do acesso de todos à vaga escolar na Rede Pública Municipal, o processo de matrículas para o 

ano letivo de 2022 envolverá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e as instituições de ensino da rede pública municipal, e parcerias com 

a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED e o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa/PR, em um trabalho conjunto e 

integrado, evidenciado pelo diálogo constante e pela eficaz colaboração entre as partes, considerando as legislações e as especificidades do 

município e região do Estado. 

 
2.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 A campanha de divulgação do período de matrícula escolar, realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das 

Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ipiranga/PR em abrangência municipal será realizada a partir de 18 de novembro de 2021.  
 

3.  DA CONFIRMAÇÃO DE VAGA PARA REMATRÍCULA E MATRÍCULA INICIAL 
 Para o ano letivo de 2022 a confirmação de vaga para rematrícula e matrícula inicial deverá seguir o cronograma interno por turma/seriação 

elaborado pela unidade escolar em conformidade com o Protocolo de Biossegurança como medida de prevenção à disseminação do Novo 

Coronavírus COVID-19. 

 
3.1 Rematrícula 
 A rematrícula destina-se aos estudantes matriculados em 2021, no ensino fundamental, que prosseguirão seus estudos, no ano letivo de 

2022, nas mesmas instituições de ensino da Rede Pública Municipal. 
3.1.1 Período de confirmação de vaga para rematrícula: 25 de novembro de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 
3.1.2 Procedimentos para confirmação de vaga da rematrícula: 
A confirmação a vaga para rematrícula na mesma instituição de ensino dos estudantes para o ano letivo de 2022 poderá ser realizada pelo 

seu responsável legal ou por estudante maior de 18 anos, conforme segue: 

I. A Instituição de Ensino definirá a forma de contato com a mãe/pai/responsável legal ou estudante maior de 18 anos; 
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II. Conforme convocação das Instituições de Ensino, seguindo o cronograma elaborado por turma/série, é obrigatório o comparecimento da 

mãe/pai/responsável legal ou estudante maior de 18 anos para entrega da documentação obrigatória e o preenchimento e a assinatura do 

Formulário de Renovação de Matrícula (Anexo VI), da Ficha da Saúde e/ou sua atualização (Anexo VIII), do Termo de Uso de Imagem (Anexo IX); 

e do Termo de Responsabilidade do Transporte Escolar (Anexo X); 
III. A renovação da matrícula garantirá a vaga na instituição de ensino sem, no entanto, garantir turno de preferência. 
IV. A distribuição dos estudantes por turno será realizada de acordo com os critérios previstos no item 8, desta Orientação Normativa. 
V. Estudantes da educação infantil que completam 06 anos até 31/03/2022, de instituição de ensino municipal que oferta a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental — anos iniciais, terão matrícula inicial para 1º ano, mediante processo de matrícula. 
VI. O estudante não aprovado no ano letivo de 2021 manterá sua matrícula na instituição de ensino de origem, tornando sem 
validade o procedimento de rematrícula. 
 

3.1.3 Documentação obrigatória a ser entregue na instituição de ensino para rematrícula: 
a. Declaração de Vacinação, para menores de 18 anos, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (original e cópia); 

b. Fatura recente da concessionária de energia elétrica, dos últimos 02 meses (original e cópia) e comprovante de endereço adicional em 

nome da mãe; pai ou responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver em nome deles (original e cópia); 

c. Número de telefone para contato sendo, preferencialmente, de um celular; 

d. E-mail do pai ou da mãe ou do responsável legal. 

3.1.4 O registro das rematrículas pelas instituições de ensino, no Sistema Escola Web (SERE), ocorrerá somente a partir da abertura do período 

letivo de 2022. 

 

3.2 Matrícula Inicial 
A matrícula inicial, em 2022, destina-se aos estudantes que ingressarão no:  

I. 1º ano do ensino fundamental, nas instituições de ensino municipais que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental; 

3.2.1 Período de confirmação de vaga para matrícula inicial: 02 de dezembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021. 
3.2.2 Procedimentos para confirmação de vaga para matrícula inicial: 
 A confirmação da vaga para matrícula inicial dos estudantes, para o ano letivo de 2022, deverá ser realizada pelo responsável legal ou por 

estudante maior de 18 anos, conforme segue: 

I. A Instituição de Ensino definirá a forma de divulgação e contato com a mãe/pai/responsável legal ou estudante maior de 18 anos; 
II. Conforme convocação das Instituições de Ensino, seguindo o cronograma elaborado pela unidade escolar, é obrigatório o 

comparecimento da mãe/pai/responsável legal ou estudante maior de 18 anos para entrega da documentação obrigatória e o preenchimento e a 

assinatura do Formulário de Requerimento de Matrícula (Anexo VII), da Ficha da Saúde e/ou sua atualização (Anexo VIII), do Termo de Uso de 

Imagem (Anexo IX); e do Termo de Responsabilidade do Transporte Escolar (Anexo X). 

 

3.2.3 Informações e documentação obrigatória para efetivar a Matrícula Inicial 
 O responsável legal por estudantes que ingressarão no 1º ano do ensino fundamental, deverão apresentar, na instituição de ensino e 
conforme convocação dessa, sob pena de invalidação da matrícula, a seguinte documentação: 

a. Certidão de Nascimento (original e cópia); 

b. RG do estudante (original e cópia) ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio (original e cópia); 

c. CPF do estudante (original e cópia); 

d. Declaração de Vacinação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do mês de outubro de 2021, para menores de 18 anos; 

e. Fatura recente da concessionária de energia elétrica, dos últimos 02 meses (original e cópia) e comprovante de endereço adicional em 

nome da mãe ou do pai ou do responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver no nome deles (original e cópia); 

f. Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, para as crianças que convivem com responsáveis; 

g. Se beneficiário do Programa Bolsa Família, apresentar declaração contendo o Número de Identificação Social (NIS) emitida pelo CRAS. 

h. Carteira do SUS (CNS - Cartão Nacional de Saúde) (original e cópia); 

i. Número de telefone para contato, preferencialmente, de um celular; 

j. E-mail do pai, da mãe e/ou do responsável legal; 

k. CPF do pai, da mãe e/ou do responsável legal; 

l. RG do pai, da mãe e/ou do responsável legal ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio (original e 

cópia); 

m. Histórico Escolar do estudante (original e cópia). 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

 

 

• A Declaração de Vacinação deve estar atualizada, para tanto deve observar se sua emissão é a partir do mês de outubro de 2021, no 

caso de ser anterior é necessário comparecer na Secretaria Municipal de Saúde conforme Cronograma (Anexo II) elaborado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, como medida de prevenção à disseminação do Novo Coronavírus COVID-19. Portando de Carteira de Vacinação e Carteira 

do SUS (CNS - Cartão Nacional de Saúde) para emitir nova Declaração de Vacinação. Para mais informações entrar em contato com a Secretaria 

Municipal de Saúde através do telefone (42) 3242-1397. 

• A Carteira do SUS (CNS - Cartão Nacional de Saúde) deve estar atualizada, para tanto deve observar se o Cartão inicia com o número 

7, no caso de iniciar com número diferente é necessário comparecer na Secretaria Municipal de Saúde portando de CPF, RG, comprovante de 

residência e número de telefone, para realizar atualização. Para maiores informações entrar em contato através do telefone (42) 3242-1224. 

• Para emissão da Declaração de Beneficiário do Programa Bolsa Família é necessário comparecer no CRAS. Para agendamento e 

maiores informações entrar em contato através do telefone (42) 3242-1291 e/ou (42) 3242-1680. 

 

IMPORTANTE: 
A confirmação de vaga para a Matrícula Inicial para os estudantes do 5° ano que ingressarão no 6°ano do Ensino Fundamental na Rede Estadual 

de Ensino conforme Listagem com Relação Nominal (em anexo) recebida do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa/PR, conforme segue 

abaixo:  
I. Período de confirmação on-line de vaga para matrícula inicial: 25 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021. 

II. Procedimentos para confirmação de vaga on-line para matrícula inicial: 
A confirmação da vaga para matrícula inicial dos estudantes, para o ano letivo de 2022, deverá ser realizada pelo responsável legal ou por estudante 

maior de 18 anos, desde que devidamente cadastrados no  Sistema Escola WEB - SERE, conforme segue: 

1º. acessando a “Área do Aluno”, no endereço www.areadoaluno.seed.pr.gov.br; 

2º. informando o CPF e o número do celular do responsável legal ou do estudante maior de 18 anos, conforme cadastro no Sistema Escola WEB -

SERE, para que um Código de Segurança seja enviado por SMS; 

3º. inserindo, em campo próprio da “Área do Aluno”, o Código de Segurança enviado ao celular; 

4º. clicando na opção “Matrícula On-line”; 

5º. inserindo o número de celular do estudante, caso possua; 

6º. inserindo, neste momento, os documentos solicitados ou até 30 dias após a confirmação da matrícula; 

7º. selecionando o estudante para confirmar a matrícula na mesma instituição de ensino indicada ou para solicitar vaga em instituição de ensino de 

preferência, sendo que: 

• se optar por confirmar a matrícula na mesma instituição de ensino indicada, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deverá clicar em: 

1º. “Confirmar vaga na instituição de ensino indicada pela SEED”;  
2º. “Enviar cópia do comprovante por e-mail”, se optar por receber a cópia num endereço de e-mail, ou “Imprimir comprovante” para obter o 

“Comprovante de Vaga/Matrícula”. 

3º. Uma vez confirmada, a opção não poderá ser alterada pelo solicitante. Caso o responsável legal ou estudante maior de 18 anos queira optar 

por instituição de ensino de preferência após já ter confirmada a matrícula na instituição de ensino indicada pela SEED, esta deverá ser realizada 

somente após o fim do processo das confirmações on-line, a partir de 07 de janeiro de 2022, sendo submetido ao CEVE da instituição de ensino. 

• se optar por solicitar vaga de matrícula em instituição de ensino de preferência, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deverá 

informar até três instituições de ensino com opção de turno para cada uma delas, passando a fazer parte do Cadastro de Espera de Vaga Escolar 

– CEVE, selecionando:  

1º município onde está localizada a instituição de ensino; 

2º instituição de ensino de preferência; 

3º seriação/turno. 

Na sequência, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deverá clicar em: 

1º. “prosseguir para termo de aceite”, no qual irá autorizar o uso de imagem e tomar ciência sobre a abdicação do Transporte Escolar e em 

“Concordo com as declarações informadas acima”; 

2º. “enviar cópia do comprovante por e-mail”, se optar por receber a cópia num endereço de e-mail ou “Imprimir comprovante”, para obter o 

“Comprovante de Solicitação de Vaga/Matrícula em Ordem de Preferência” com o resumo das opções das instituições de ensino escolhidas. 

Ao finalizar o processo de solicitação de vaga de matrícula em instituição de ensino de preferência, o sistema informará:  

I. “Acompanhe na Área do Aluno, a partir de 07 de janeiro de 2022, o resultado da instituição de ensino de preferência classificada”. 

II. Uma vez confirmada, a opção não poderá ser alterada pelo solicitante. Caso o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deseje 

retornar à opção para a instituição de ensino indicada pela SEED ou modificar a(s) opção(ões) por instituição(ões) de ensino de preferência, esta 

deverá ser realizada somente após o fim do processo das confirmações on line, que será a partir de 07 de janeiro de 2022, sendo submetido ao 

CEVE da(s) instituição(ões) de ensino. 

III. O responsável legal ou o estudante maior de 18 anos que optar por instituição de ensino de preferência, após notificação do resultado da 
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instituição de ensino de preferência classificada, não poderá manter a matrícula na instituição de ensino de origem. Para retornar, deverá dirigir-se 

à instituição de ensino de origem, solicitar a inserção do nome no CEVE, a partir de 07 de janeiro de 2022, e aguardar a notificação de vaga. 

IV. O estudante não aprovado no ano letivo de 2021 manterá sua matrícula na instituição de ensino de origem, tornando sem validade o 

procedimento de matrícula on-line ou escolha de vaga em instituição de ensino de preferência. Caso queira matricular-se em outra instituição de 

ensino, após o resultado final, deverá cadastrar-se no CEVE. 

V. Caso o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos não consiga acessar o ambiente da “Área do Aluno”, deverá procurar a última 

instituição de ensino que este esteve matriculado, para atualizar as informações no Cadastro do Aluno no Sistema Escola Web - SERE. 
VI. Somente em caso do responsável legal ou o estudante maior de 18 anos não possuir celular ou acesso à internet, poderá realizar o 

processo de matrícula na instituição de ensino onde o estudante encontra-se matriculado, a qual disponibilizará um código de acesso para Área do 

Aluno, via Sistema Escola Web - SERE, e viabilizará um computador ao responsável legal, que deverá acessar a Área do Aluno e realizar a 

rematrícula, de forma on-line, no período de 25 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021. 
VII. Caso o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos não possuir celular ou acesso à internet e a instituição de ensino para onde 

dirigiu-se estiver impossibilitada, por algum motivo, de realizar esse processo de matrícula on-line, deverão ser adotados os procedimentos de 

anos anteriores, no período de 25 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021. 
VIII. Caso nenhuma das instituições de ensino selecionadas por preferência possua vaga disponível, a solicitação de vaga realizada pelo 

procedimento on-line ou presencial permanecerá registrada no Cadastro de Espera de Vaga - CEVE dessas instituições, e a vaga do estudante 

permanecerá garantida na instituição de ensino de origem. 

IX. Caso haja a disponibilidade da vaga solicitada no CEVE, o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos obterá essa informação, a 

partir do dia 07 de janeiro de 2022, por meio das seguintes opções:  

a) para a instituição de ensino que não participou dos procedimentos de matrícula on-line: por contato telefônico nos telefones registrados 

no Cadastro do Aluno do Sistema Escola Web. 

b) para a instituição de ensino que participou dos procedimentos de matrícula online: por meio da Área do Aluno, no seguinte endereço 

eletrônico: www.areadoaluno.seed.pr.gov.br. 

c) em ambos os casos, o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos será informado sobre os procedimentos para a efetivação da 

matrícula. 

X.  A confirmação da matrícula garantirá a vaga na instituição de ensino sem, no entanto, garantir turno de preferência. 

XI. A distribuição dos estudantes por turno será realizada de acordo com os critérios previstos na Instrução Normativa n°. 03/2021- 

SEED/DPGE. A documentação obrigatória poderá ser inserida no momento da confirmação da matrícula ou deverá ser entregue 

impreterivelmente, até o último dia útil antes do início do início do ano letivo de 2022, ou seja, até o dia 04 de fevereiro de 2022, anexando-a 

em campo próprio pela Área do Aluno. Caso o responsável legal ou estudante maior de 18 anos não possuir celular ou acesso à internet para a 

realização de tal procedimento, este deverá comparecer à instituição de ensino em que foi realizada a matrícula, para a entrega dos documentos. 

Nesse caso, a instituição de ensino terá até 30 dias após o início do ano letivo para digitalizar a documentação entregue de forma física, e inseri-la 

no Sistema SERE Web. Após esse período, o Departamento de Governança e Dados Educacionais – DGDE desta SEED, fará a auditoria de 

verificação da entrega dos documentos obrigatórios, sob pena de invalidação da matrícula do estudante por falta de documentação. 

XII. Informações e documentação obrigatória a ser digitalizada e inserida pela Área do Aluno ou entregue na instituição de ensino para 

efetivar a Matrícula Inicial: 

O estudante maior de 18 anos ou responsável legal pelos estudantes que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental, egressos de outras 

instituições de ensino deverão enviar, pela Área do Aluno ou apresentar na instituição de ensino e conforme convocação dessa, até o último dia 
útil antes do início do ano letivo, ou seja, até o dia 04 de fevereiro de 2022, a seguinte documentação, sob pena de invalidação da matrícula: 

a. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (original e cópia); 

b. Carteira de Identidade – RG, para maiores de 16 anos, ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio 

(original e cópia); 

c. Cadastro de Pessoa Física – CPF, para maiores de 16 anos e estudantes da Educação Profissional (original e cópia); 

d. Declaração de Vacinação, para menores de 18 anos, emitida pela unidade ou posto de saúde; 

e. Fatura recente da concessionária de energia elétrica (no município de Guarapuava, fatura de água), dos últimos 02 meses (original e 

cópia) e comprovante de endereço adicional em nome da mãe ou do pai ou do responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver no 

nome deles (original e cópia); 

f. Número de telefone para contato, preferencialmente, de um celular; 

g. E-mail do pai ou da mãe ou do responsável legal; 

h. CPF do pai ou da mãe ou do responsável legal ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio (original e 

cópia); 

i. Histórico Escolar do estudante (original e cópia). 

j. Relatório de Avaliação Pedagógica, Parecer Psicólogico e/ou Laudo Médico com Diagnóstico da Deficiência (para alunos de Sala de 

 

 

 

Recursos). 

OBSERVAÇÃO: Para maiores informações entrar em contato com a Escola Estadual indicada na Listagem com Relação Nominal (em anexo) 
recebida do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa/PR. 
 
3.3 Solicitação de vagas dos estudantes sem vaga garantida na rede pública municipal: 
 Destina-se aos estudantes de qualquer série/ano sendo estes egressos, provenientes de outras redes de ensino, de outros municípios, 

estados ou países (devido à mudança de residência) e àqueles estudantes da rede municipal que desejarem se tranferir para outra instituição de 
ensino diferente daquela onde estiverem matriculados, no ano letivo de 2021, por motivos diversos. 

3.3.1 Deverão procurar uma instituição de ensino municipal para solicitação de vaga, no período de 02 de dezembro de 2021 a 10 de 
dezembro de 2021. 
3.3.2 Havendo vagas disponíveis a instituição de ensino confirmará a vaga ao estudante e solicitará os documentos necessários para 

efetivação da matrícula, conforme item 3.2.3 da presente Orientação no dia 16 de dezembro de 2021 e a partir do início do ano letivo de 2022. 

3.3.3 Caso a instituição procurada não possua vagas disponíveis, caberá à direção da instituição juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, verificar a existência de vagas para atendimento a esses estudantes para isso é necessário realizar relação nominal, 

contendo: 

I.  Identificação do CGM do estudante, por meio de pesquisa no Sistema Escola Web (SERE) em menu/consulta estudante na base 

central, utilizando o nome completo e a data de nascimento, evitando a criação de CGM duplicado; 

II. Caso o estudante não possua cadastro no Sistema Escola Web (SERE), efetivar os procedimentos de criação de registro no Sistema 

Escola Web (SERE) completando todos os campos de informação; 

III. Incluir o CGM do estudante na relação nominal do ano/série para o qual busca a vaga; 

IV. Verificar a ordem de posicionamento do estudante na relação nominal, observando os seguintes critérios na ocupação das vagas 

disponíveis, sendo de responsabilidade da direção da instituição, juntamente com o Conselho Escolar, definir a ordem de prioridade dos mesmos 

conforme critérios para ocupação de vaga: 

A. Estudantes sem vaga garantida na rede municipal de ensino, egressos de outras redes de ensino provenientes de outros municípios, 

estados e paíse, devido à mudança de residência; 

B. Proximidade da residência do estudante até a instituição de ensino, mediante comprovação; 

C. Estudantes comprovadamente com deficiências e ou transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação;  

D. Estudantes em tratamento hospitalar contínuo, que por algum motivo necessitem estudar na instituição; 

E. Estudante matriculado na instituição de ensino com mesmo responsável legal; 

F. Proximidade do local de trabalho do estudante ou da mãe/pai/responsável legal, mediante comprovação; 

G. Estudante em situação de risco, com relatório ou encaminhamento de órgão especializado. 

 

3.3.4 As instituições de ensino terão de 13 de dezembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021 para realizarem o levantamento de vagas internas 

dos anos/séries iniciaise das continuidades. 

3.3.5 As vagas remanecentes serão disponibilizadas para as matrículas de estudantes cadastrados, no dia 16 de dezembro de 2021 e no decorrer 

do ano letivo de 2022. 

3.3.6 A mãe/pai e/ou responsável legal, abdicará do uso do Transporte Escolar Púlico, quando optar por matricular em instituição de ensino 

diferente daquela em que se encontra regularmente matriculado, conforme previsto na Resolução nº 777/2013 – GS/SEED, ficando responsável 

pela sua locomoção. 

3.4 Em todos os casos anteriormente expostos ressalta-se que o Município garante ao estudante uma vaga na rede pública 
municipal de ensino, porém, não há possibilidade de garantia de instituição de ensino ou turno de preferência.  
 

4.  DA TRANSFERÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO DE ESTUDANTES 
 A transferência de estudantes com matrícula ativa no ano letivo, entre instituições de ensino da rede pública municipal ou de outras 

redes de ensino para a rede pública municipal por motivos diversos, ocorre somente durante a vigência do período letivo, conforme o Calendário 

Escolar 2022. Para efetivação desse processo, dependendo da época do ano, da instituição ou da rede de origem, poderá haver diferença na 

documentação a ser emitida. 
4.1 Procedimento e documentação para solicitar a transferência do estudante: 
4.1.1 A transferência da matrícula, entre instituições da rede pública municipal, outras redes de ensino ou proveniente de outro 

município/estado/país, deverá a mãe/pai/responsável, seguir os procedimentos abaixo: 
a. Entrar em contato com a Instituição de onde pretende matricular-se (destino) para obter a Declaração de Existência de Vaga (Anexo III); 
b. Após entrar em contato com a Instituição onde está matriculado (origem) e apresentar a Declaração de Existência de Vaga, solicitar 

transferência e assinar a Declaração de Desistência de Vaga (Anexo IV);, estando ciente da desistência do transporte escolar, caso faça uso 
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deste; 

c. Retornar à Instituição onde pretende matricular-se (destino), portando a transferência e demais documentos necessários para efetivação 

da matrícula. Conforme item 3.2.3. 

d. Caso a instituição procurada não possua vagas disponíveis, caberá à direção da instituição juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, verificar a existência de vagas para atendimento a esses estudantes. 
 
4.2 Procedimentos relacionados à transferência on-line: 
4.2.1 A transferência on-line é aplicada para matrículas ativas no ano letivo, entre a instituição de ensino (destino) e a instituição de ensino 

(origem), em conformidade com as disposições da Orientação Conjunta nº 01/2019 – SEED/DTI/DGDE/CRE e SEED/DPGE/DLE/CDE. 

4.2.2 Para a transferência on-line não será necessária a declaração de existência de vaga ou desistência de vaga. Porém, no caso da 

Instituição de Ensino esteja impossibilitada de fazer a transferência on-line, poderá emitir ou solicitar as declarações de existência e desistência de 

vaga. 

4.2.3 Para efetivação da matrícula, o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos, obrigatoriamente, deverá preencher e assinar o 

Requerimento de Matrícula (Anexo VII);, emitido pelo Sistema Escola WEB - SERE. 
 

 
 

5.  DO DIRECIONAMENTO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO DE 2022 
 Para o ano letivo de 2022, o direcionamento dos estudantes para o 1° e 6º ano do Ensino Fundamental será realizado pelo Sistema de 

Direcionamento de Matrículas por Fluxo ou por Georreferenciamento. 

5.1 Direcionamento dos estudantes para o 1º ano do Ensino Fundamental: 
5.1.1 Nas instituições de ensino que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

I. Quando a instituiçãode ensino municipal comportar a totalidade da demanda, os estudantes concluintes do Infantil 5, serão direcionados 

para o 1º ano na mesma instituição pelo Sistema de Matrícula por Fluxo. 

II. Quando a instituição de ensino municipal não atender a totalidade da demanda do 1º ano, os estudantes concluintes do Infantil 5, serão 

direcionados pelo Sistema de Matrículas por Georreferenciamento. 

5.2 Direcionamento dos estudantes para o 6º ano do Ensino Fundamental:  
5.2.1 Nas instituições de ensino em dualidade administrativa: 
I. Quando a instituiçãode ensino estadual comportar a totalidade da demanda, os estudantes da rede municipal de ensino, concluintes do 

5º ano do ensino fundamental, serão direcionados para o 6º ano na mesma instituição pelo Sistema de Matrícula por Fluxo. 

II. Quando a instituição de ensino estadual não atender a totalidade da demanda do 6º ano, os estudantes da rede municipal de ensino, 

concluintes do 5º ano do ensino fundamental, serão direcionados pelo Sistema de Matrículas por Georreferenciamento. 

5.2.2 Para as instituições de ensino sem dualidade administrativa, os estudantes da rede municipal de ensino, concluintes do 5º ano do ensino 

fundamental, serão direcionados pelo Sistema de Matrículas por Fluxo ou por Georreferenciamento. 

 

6.  DA MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 
 A matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA, ofertada àqueles que não tiveram a possibilidade de frequentar os anos iniciais do 

ensino fundamental, na idade/ano ou na idade/série adequada, e que pretendem retomar seus estudos, poderá ser realizada durante todo o ano 

letivo de 2022. 

6.1 As matrículas para o 1.º semestre do ano letivo de 2022 poderão ser realizadas de 02 de dezembro a 10 de dezembro de 2021 e no decorrer 
do 1°. semestre do ano letivo de 2022. A data para matrícula no 2.º semestre do ano letivo de 2022 será definida em Orientação expedida pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

6.2 A idade mínima para matrícula no Ensino Fundamental - Fase I será de 15 anos completos, conforme determina o artigo 7º, da Deliberação nº 

05/2010, do Conselho Estadual de Educação - CEE. 

6.3 O estudante em processo de escolarização ou transferido terá sua matrícula efetivada a qualquer tempo, adequando-se à organização 

curricular semestral, em oferta na instituição de ensino de destino, ficando-lhe assegurados os registros referentes ao aproveitamento e à 

assiduidade até a época da transferência. 

6.4 Para a efetivação do processo de matrículas no Ensino Fundamental - Fase I, as instituições de ensino que ofertam EJA deverão atender aos 

seguintes procedimentos: 

a) Determinar a melhor forma de divulgação, mobilização e contato com a mãe, pai ou responsável legal ou com o estudante maior de 18 

anos; 

b) Confirmar a matrícula para o ano letivo de 2022, após o comparecimento da mãe, ou do pai ou do responsável legal ou quando 

estudante maior de 18 anos, na instituição de ensino, onde está regularmente matriculado ou em que deseja matricular-se; 

 

 

 

c) Preencher e solicitar, obrigatoriamente, a assinatura da mãe, ou do pai ou do responsável legal ou ainda do estudante quando maior de 

18 anos, no Requerimento de Matrícula (Anexo VII), emitido pelo Sistema Escola Web e demais Fichas e Termos obrigatórios. 

6.5 A instituição de ensino deverá tornar pública, ainda em 2021, especialmente aos estudantes em curso e à comunidade do seu entorno, a 

divulgação de matrícula nas turmas que serão ofertadas no primeiro semestre do ano letivo de 2022. 

6.6 A efetivação da matrícula dos estudantes no Sistema Escola Web ocorrerá conforme a abertura do ano letivo de 2022, que acontecerá na data 

de 01 de fevereiro de 2022. 

I .  Informações e documentação obrigatória para efetivar a Matrícula Inicial:  
a. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (original e cópia); 

b. Carteira de Identidade – RG, para maiores de 16 anos, ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de 

Refúgio (original e cópia); 

c. Cadastro de Pessoa Física – CPF, para maiores de 16 anos e estudantes da Educação Profissional (original e cópia); 

d. Declaração de Vacinação, para menores de 18 anos, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde; 

e. Fatura recente da concessionária de energia elétrica dos últimos 02 meses (original e cópia) e comprovante de endereço 

adicional em nome da mãe ou do pai ou do responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver no nome deles (original e 

cópia); 

f. Número de telefone para contato, preferencialmente, de um celular; 

g. E-mail do pai ou da mãe ou do responsável legal; 

h. CPF do pai ou da mãe ou do responsável legal; 

i. RG do pai ou mãe ou do responsável legal (original e cópia) ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de 

Solicitação de Refúgio (original e cópia); 

j. Histórico Esclar do estudante (original e cópia). 

 

6.7  Para organização e funcionamento das turmas pela instituição de ensino, deverá ser considerado: 

a) distribuição de estudantes nas turmas autorizadas de cada semestre, observando o número mínimo por turma conforme Regimento Escolar; 

6.8 Para a transferência na EJA, deverá ser considerado o seguinte: 

a) A transferência de estudante para a EJA será efetivada após a declaração de vaga emitida pela instituição de ensino de destino, de 

acordo com a oferta das turmas autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

b) A emissão da transferência pela instituição de ensino de origem, no decorrer do ano letivo de 2022, está condicionada à entrega pelo 

responsável legal ou pelo estudante maior de 18 anos, no prazo máximo de até 30 dias, de toda a documentação que estiver pendente. 

OBSERVAÇÃO: Para maiores informações entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelos telefones: (42) 3242-1897 ou (42) 

98805-2190. 
 

7.  DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 
7.1 A matrícula e rematrícula dos estudantes na Classe Especial D.I. (6402) deverá ser realizada, conforme item 3 da presente Orientação e 

deverá conter: 

a. Relatório de Avaliação Pedagógica (avaliação de ingresso); 

b. Parecer Psicológico com o diagnóstico da deficiência; 

c. Parecer Clínico (fisioterápico, fonoaudiológico, psiquiátrico ou neurológico) específico para os casos de deficiências múltiplas. 

IMPORTANTE :  A rematrícula, para o ano letivo de 2022 dos estudantes matriculados em 2021, ocorrerá nos anos/séries ou etapas de acordo 

com a organização das instituições de ensino, no período de 25 de novembro a 01 de dezembro de 2021. 
7.2 Terão direito a matricula na Sala de Recursos Multifuncionais (6415) e Sala de Recursos Multifuncionais D.V. (6416) os estudantes com 

deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, deficiência visual, surdez, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação, com problemas de aprendizagem, que requerem análise e planejamento de ações e intervenções sobre os resultados 

avaliativos dos estudantes e transtornos funcionais específicos. 

7.3 A matrícula de ingresso nas Salas de Recursos Multifuncionais e D.V. para as especificidades abaixo relacionadas ocorrerão mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 
I -  Para estudantes com deficiência intelectual: Relatório de Avaliação Pedagógica acrescido necessariamente de Parecer Psicilógico com 

diagnóstico da deficiência; 
II -  Para estudantes com deficiência física neuromotora: Relatório de Avaliação Pedagógica acrescido de Parecer de Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo ou Laudo Clínico e, em caso de deficiência intelectual associada, complementado com Parecer Psicológico com diagnóstico da 

deficiência; 

III -  Para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: Relatório de Avaliação Pedagógica acrescido necessariamente por Laudo 

Psiquiátrico ou Neurológico e, quando necessário, complementado com Parecer Psicológico; 
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IV -  Para estudantes com transtornos funcionais específicos/distúrbio de aprendizagem: Relatório da Avaliação Pedagógica acrescido de 

parecer de especialista em psicopedagogia e/ou fonoaudiologia e, quando necessário, complementado com Parecer Psicológico; 

V -  Para estudantes com transtornos funcionais específicos/transtornos do déficit de atenção e hiperatividade – TDA/H: Relatórios da 

Avaliação Pedagógica acrescido de parecer neurológico e/ou psiquiátrico e, quando necessário, complementado por Parecer Psicológico; 

VI -  Para estudantes com deficiência visual: Relatório de Avaliação Pedagógica realizado pelo professor especializado e laudo oftalmológico; 

VII -  Para estudantes surdos: Laudo do Exame Audiológico que comprove a surdez bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (Db) ou mais; 

VIII -  Para estudantes com altas habilidades/superdotação: Relatório Pedagógico. 
7.4  A efetivação das matrículas será em turno contrário ao da escolarização, conforme instruções específicas vigentes da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; 

7.5  O diagnóstico do estudante da Educação Especial deverá ser registrado no Sistema Escola Web (SERE), no Cadastro do estudante, no 

campo "Portadores de Deficiências". 

 

8.  DOS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR TURNO: 
8.1 Quando a instituição de ensino ofertar os mesmos anos/séries em mais de um turno e a procura de matrículas por um desses turnos for 

superior ao número de vagas disponíveis, a direção escolar deverá: 

I. Confirmar, inicialmente, o número de matrículas no ano/série para o ano letivo de 2022, sem a definição de turno; 

II. Considerar os seguintes perfis para a posterior distribuição de vagas por turnos: 

a) Estudante usuário de transporte escolar gratuito, comprovadamente sem vaga em instituição próxima de sua residência, atendendo a 

Resolução no 777/2013 — GS/SEED com as orientações do transporte escolar para a rede municipal de ensino; 

b) Estudante em tratamento médico e/ou hospitalar contínuo, mediante comprovação médica; incluindo neste critério estudante em 

atendimento pedagógico domiciliar ou que faça uso de medicação controlada de uso contínuo que dificulte a capacidade de atenção e 

concentração em determinado turno (mediante comprovação médica); 

c) Estudante com matrícula nos atendimentos educacionais especializados complementar ou suplementar (Sala de Recursos 
Multifuncionais (6415) e Sala de Recursos Multifuncionais D.V. (6416)) deverá ter matricula assegurada no ensino comum em turno contrário à 

oferta da Educação Especial; 

d) Estudante que comprovadamente em outro turno, frequente Programa de Atendimento Social, ofertado pelo Governo Federal, Municipal 

ou Organizações Filantrópicas, mediante comprovação de inscrição e frequência no programa; 

e) Estudante com a menor idade; 

f) Estudante que tenha responsável legal em comum com outro estudante no mesmo turno; 

g) Estudante em situação de risco, com relatório ou encaminhamento de órgão especializado; 

8.2 Excepcionalmente, visando à acomodação da demanda e aos princípios pedagógicos, o Conselho Escolar poderá propor outras formas 

de organização de turmas e faixas etárias, mediante autorização da Secretaria Municipal Educação e Cultura com parecer favorável da instituição 

de ensino.  

8.3 As instituições de ensino não poderão utilizar o critério de ordem de chegada ou fila de espera para ocupação do turno. 
 

9.      DO PLANEJAMENTO, AUTORIZAÇÃO/ABERTURA DE TURMAS PARA O ANO LETIVO DE 2022: 
9.1 O planejamento das turmas para o ano letivo de 2022 será efetivado conforme descrito abaixo: 

a. O planejamento das turmas de continuidade do Ensino Fundamental estará sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura. Tendo como base os estudantes matriculados no Sistema Escola Web (SERE), no ano letivo de 2021, podendo haver 

adequações até fevereiro de 2022. 

b.  De 15 de dezembro de 2021 a 16 de dezembro de 2021, a equipe responsável pelas matrículas na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, juntamente com os diretores das instituições de ensino municipais, farão as reuniões técnicas para indicação das turmas 

pretendidas, bem como a distribuição destas turmas nos turnos existentes, preenchendo os formulários de direcionamento e propostas 

de atendimento (anexo V). 

c.  A totalidade dos estudantes de todas as turmas da série/ano, conforme dados do Sistema Escola Web (SERE), definirá a quantidade de 

turmas da série/ano subsequente a serem autorizadas para o ano letivo de 2022. 

 

10. DA MATRÍCULA DOS ESTUDANTES NO SISTEMA ESCOLA WEB (SERE):   
10.1 A abertura do período letivo 2022 no Sistema Escola Web (SERE) será em 01 de fevereiro de 2022, possibilitando a efetivação das 

matrículas dos estudantes. Os dados referentes às turmas efetivadas serão utilizados para distribuição das aulas conforme cronograma a ser 

divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 

 

 

10.2 Na efetivação das matrículas no Sistema Escola Web (SERE), além de estar de acordo com os critérios para ocupação de turnos (item 

8), a instituição de ensino deverá considerar "que o Município garante uma vaga em instituição municipal de ensino, porém, não há possibilidade 

de garantia de turno de preferência" e atender o disposto a seguir: 

I. Os estudantes deverão ser distribuídos nas turmas autorizadas de cada ano, observando que estas não fiquem com quantidade de 

estudantes inferior ao mínimo descrito no item 11, e considerando ainda as orientações da Resolução N°. 318/2002 - SESA. 

II. Quando houver oferta do mesmo ano nos turnos da manhã e tarde, os estudantes deverão ser distribuídos igualmente entre as turmas 

autorizadas. Não serão autorizadas novas turmas em determinado turno, quando houver vagas disponíveis em outro turno; 
III. Possuindo vagas, poderá disponibilizá-las conforme item 8 da presente Orientação, podendo completar as turmas até o número máximo 

de estudantes previsto no item 11 e considerando ainda as orientações da Resolução N°. 318/2002 - SESA.  

IV. Nas Instituições de Ensino onde há falta de vagas para atendimento a estudantes residentes ou que vieram residir no bairro/localidade, a 

Instituição de Ensino com a anuência da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deverá matriculá-los mesmo em número acima do previsto 

no item 11, evitando que fiquem sem matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino. 

V. A instituição também deverá atender as matrículas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

10.3 A instituição de ensino não deverá matricular estudantes acima do previsto no item 11 e considerando ainda as orientações da 

Resolução N°. 318/2002 – SESA, para os casos de cadastro de espera de vagas por preferência pela instituição, ou em caso de preferência por 

turno. Caso matricule estudantes acima do previsto estará assumindo a responsabilidade de ficar com turmas com número de estudantes acima do 

máximo previsto no item 11 e em desconformidade a Resolução N°. 318/2002 - SESA. 

10.4 Considerando o número de estudantes por turma prevista no item 11 e considerando ainda as orientações da Resolução N°. 318/2002 – 

SESA, a qualquer momento durante o ano letivo de 2022, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá fazer adequações nas turmas 

autorizadas, para que a quantidade dessas turmas fique de acordo com o número de matrículas efetivadas no Sistema Escola Web (SERE). 

10.5 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é responsável pela orientação quanto às atualizações dos dados cadastrais dos 

estudantes no Sistema Escola WEB. 

10.6 Durante o processo de atualização do cadastro, será obrigatória a entrega de fatura recente da concessionária de energia elétrica 

(últimos 02 meses), que será utilizada para identificação das coordenadas do local de residência do estudante. 

10.7 No período para atualização do cadastro, também deverá ser informada/atualizada a necessidade do uso do transporte escolar pelo 

estudante, observando o atendimento à Resolução n.º 777/2013 - GS/SEED, que orienta o uso do transporte escolar para a rede pública de 

ensino. 

 

11. DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TURMAS 

Turma Mínimo Máximo 

1º ANO (4035) 15 20 

2º ANO (4035) 20 25 

3º ANO (4035) 30 35 

4º ANO (4035) 30 35 

5º ANO(4035) 30 35 

Classe Especial D.I. (6402) - 10 

Sala de Recursos Multifuncionais (6415) e  

Sala de Recursos Multifuncionais D.V. (6416) autorizadas com 20 horas 

semanais. 

- 20 

 
 
12. DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS GESTORES 
 A otimização dos trâmites e dos procedimentos para a atualização cadastral dos estudantes e efetivação das matrículas para o ano 

letivo de 2022, na rede pública municipal de ensino, envolve várias instâncias com suas devidas competências. 

12.1 Competem as Instituições de Ensino: 
12.1.1 Realizar ampla divulgação do processo de cadastramento e matrícula no âmbito escolar e local; 

12.1.2 Preparar sua equipe para acolher, orientar e informar as famílias sobre as questões que envolvem o direito de matrícula dos estudantes 

na rede de ensino pública municipal, observando os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos serviços públicos; 

12.1.3 Comunicar a mãe/pai/responsável legal, os procedimentos necessários para efetivação da matrícula, no momento do cadastramento do 

estudante; 

12.1.4 Orientar a família sobre a importância de efetivar a matrícula na escola indicada, garantindo o direito de vaga na rede municipal de 

ensino; 
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12.1.5 No ato da matrícula, dar ciência ao estudante maior de 18 anos ou ao pai, à mãe ou ao responsável legal sobre os dispositivos 

regimentais da instituição de ensino; 

12.1.6 Orientar sobre a possibilidade de transferência na rede pública municipal de ensino, em qualquer série/ano, conforme período previsto 

no Cronograma de Matrículas; 

12.1.7 Conferir a relação nominal, nas situações onde não há emissão de Carta Matrícula, verificando se o estudante que procurou a 
instituição, consta da referida relação; 
12.1.8 Enviar às famílias a correspondência informativa sobre todos os procedimentos das matrículas para 2022; 
12.1.9 No ato da matrícula, dar conhecimento a mãe/pai/responsável legal, dos dispositivos regimentais da instituição de ensino; 

12.1.10 Cadastrar e atualizar no Sistema Escola Web (SERE) — na matrícula e rematrícula — as informações referentes à necessidade de 

utilização do transporte escolar para acesso e permanência na escola, respeitados os critérios contidos na Resolução no 777/2013—GS/SEED;  

12.1.11 Orientar o estudante maior de 18 anos ou a mãe/pai/responsável legal que caso este opte por matrícula em instituição de ensino 

diferente daquela indicada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e que, neste caso, necessite de transporte, ficará responsável pela 

sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público; 

12.1.12 Planejar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura à oferta do transporte escolar aos estudantes da rede municipal de ensino. 

12.1.13 Zelar pela fidedignidade na coleta de informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários ao cadastramento e 

matrícula, de modo a evitar duplicidades ou registros incompletos; 

12.1.14 Dispor dos meios de comunicação locais para manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários 

para o processo de matrícula; 

12.1.15 Divulgar o Edital Instrutivo de Matrícula à equipe de professores e funcionários da instituição de ensino e à comunidade, incluindo 

informações a respeito das vagas e oferta de séries, turmas e turnos; 

12.1.16 Dar visibilidade ás informações contidas na presente Orientação, em locais visíveis nos espaços físicos da instituição e manter edital 

com informações a respeito do cronograma de matrículas (Anexo I); 

12.1.17 Cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de otimizar o processo de matrícula. 

 

12.2 Compete a Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
12.2.1 Dispor dos meios de comunicação locais e outros recursos midiáticos para realizar ampla divulgação do processo de cadastramento e 

matrícula e manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários; 

12.2.2 Preparar a equipe técnica para acolher, orientar e informar as famílias sobre as questões que envolvem o direito de matrícula dos 

estudantes nas instituições de ensino da rede pública municipal, observados os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos 

serviços públicos; 

12.2.3 Prestar informações ao pai, à mãe ou ao responsável legal ou ao estudante maior de 18 anos sobre os procedimentos necessários 

para efetivação da matrícula, no momento do cadastramento do estudante, quando necessário; 

12.2.4 Orientar as famílias sobre a importância de efetivar a matrícula na instituição de ensino indicada, garantindo o direito de vaga na rede 

pública municipal de ensino; 

12.2.5 Planejar junto às instituições de ensino a oferta do transporte escolar aos estudantes da rede pública municipal de ensino; 

12.2.6 Orientar as instituições de ensino quanto aos procedimentos de matrícula; 

12.2.7 Monitorar o processo de matrículas; 

12.2.8 Acompanhar e assegurar o atendimento dos estudantes sem vaga na rede pública municipal, durante todo o ano letivo, inclusive 

contatando as direções das instituições de ensino, quando necessário. 

12.2.9 Planejar, definir e gerenciar os turnos, turmas e matrículas do ensino fundamental da rede pública municipal, com base nas 

demandas de estudantes para matrículas iniciais; 

12.2.10 Monitorar e realizar estudos para otimização do número de vagas, nas instituições de ensino da rede pública municipal, de acordo com a 

demanda de estudantes atendida, conforme dados do Sistema Escola Web e o espaço físico existente e legislação vigente; 

12.2.11 Propor a otimização de prédios em dualidade administrativa ou locados, com base nas informações de turmas e matrículas do Sistema 

Escola Web e dados referentes aos espaços físicos. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Ficam vetadas a omissão de vagas e/ou a recusa de matrículas para: 

13.1.1 Estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, quando não houver necessidade de encaminhamento para 

instituição de ensino especializada; 

13.1.2 Em casos especiais, de irmãos gêmeos, trigêmeos e outros, a matrícula será assegurada a todos os gemelares, caso seja ofertada 

inicialmente a vaga para apenas um deles, na mesma instituição de ensino. 

13.2 A vaga escolar do estudante permanece garantida na instituição de ensino onde já se encontra matriculado ou para onde foi direcionado pela 

 

 

 

S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a  por Fluxo ou por Georreferenciamento, mesmo que o responsável legal ou 

estudante maior de 18 anos não confirme a vaga. 

13.3 No início do ano letivo de 2022, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deverá estar atento às convocações das instituições de 

ensino para entregar a documentação não apresentada no ato da matrícula. 

13.4 Para a emissão da transferência do estudante entre instituições de ensino, no decorrer do ano letivo de 2022, o seu responsável legal ou o 

estudante maior de 18 anos terá o prazo máximo de até 30 dias para entregar toda a documentação que ainda estiver pendente. 

13.4.1 As instituições de ensino também poderão emitir o Comprovante de Matrícula, com validade por 90 dias, quando solicitado pelo 
responsável legal do estudante, para comprovação de que estão estudando, para situações judiciais, bolsa família, apresentação no trabalho ou 

outros fins; 

13.5 A utilização do nome social poderá ser solicitada, no ato da matrícula, pelos estudantes maiores de 18 anos, ou mãe, pai, responsável legal, no 

caso de estudante menor de 18 anos. 

13.6 As instituições de ensino deverão encaminhar ao Conselho Tutelar a relação nominal de estudantes que não efetivaram a confirmação de 

matrícula e rematrícula para orientação sobre o procedimento de Matrícula e Rematrícula 2022 até dia 20 de dezembro de 2021. Caso o 

pai/mãe/responsável legal não efetive a confirmação de matrícula e rematrícula até o dia 04 de fevereiro de 2022 deverá encaminhar novamente 

ao Conselho Tutelar a relação nominal de estudantes para providências cabíveis. 
13.6.1 A referida relação deverá conter nome completo do estudante, Código Geral de Matricula – CGM, do Sistema Escola WEB, endereço do 

estudante e escola na qual estava matriculado em 2021. 

13.7 A violação ou descumprimento das determinações legais para a garantia constitucional e inalienável à educação poderá resultar em medidas 

administrativas e judiciais ou ações que se fizerem necessárias à regularização da situação educacional e à responsabilização das entidades e 

agentes, quando acionados pelos órgãos competentes, nos moldes do previsto no artigo 54, § 2º, da Lei n.º 8.069/90 ou outras legislações afins. 

13.8 Em casos de denúncias ou suspeita de irregularidades na vida escolar do estudante, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura procederá 

à verificação, mediante processo adequado e “aprova culpa ou dolo por parte da direção da instituição de ensino, serão impostas aos 

responsáveis, de acordo com a natureza da infração, as sanções previstas na legislação”, conforme determina a Deliberação n°. 09/2001, do 

Conselho Estadual de Educação. 

13.9 Os casos excepcionais ou omissos serão analisados e homologados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura após verificação com 

as instituições de ensino da rede pública municipal; 

13.10 Caberá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e às instituições de ensino a orientação e o cumprimento das determinações legais da 

presente Orientação; 

13.11 Os casos não contemplados nesta Orientação serão analisados e homologados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Ipiranga, 16 de novembro de 2021. 

SILVANA CARNEIRO GOTTEMS 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS DO ANO LETIVO 2022 
PRINCIPAIS AÇÕES 

PERÍODO ASSUNTO 

18/11/2021 
Início da campanha de divulgação do período de Matrícula e Rematrícula para o ano letivo de 

2022. 

23/11/2021 

Emissão e entrega (SMEC e Intituições de Ensino de destino) da Listagem com Relação 
Nominal dos estudantes da Educação Infantil de 5 anos para efetivação de matrícula nova no 1º 

Ano do Ensino fundamental Anos Iniciais. 

25/11/2021 à 01/12/2021 
Confirmação de vaga (Rematrícula) para estudantes do Ensino Fundamental, Educação Especial e 

EJA. 

02/12/2021 à 10/12/2021 
Confirmação de Matrícula (Matriculas inicial) para estudantes direcionados para o 1° ano do 

Ensino Fundamental e EJA. 

02/12/2021 à 10/12/2021 

Solicitação de vaga estudantes sem vaga garantida na rede pública municipal: estudantes 

egressos de outras redes de ensino, de outros municípios, estados ou países (devido mudança de 

residência) e de estudante que por algum motivo desejar transferência para instituição diferente 

daquela em que estiver regularmente matriculado no ano letivo de 2021. 

13/12/2021 à 14/12/2021 
Levantamento de vagas do Ensino Fundamental a serem disponibilizadas para as novas 

matrículas dos estudantes que ainda não possuem vagas garantidas na rede pública municipal. 
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15/12/2021 à 16/12/2021 

Reuniões técnicas para indicação das turmas pretendidas, bem como a distribuição destas turmas 

nos turnos existentes, preenchendo os formulários de direcionamento e propostas de atendimento 

(anexo V). 

16/12/2021 e no decorrer do 

ano letivo de 2022 

Efetivação da matrícula estudantes que solicitaram vaga, egressos de outras redes de ensino, de 

outros municípios, estados ou países (devido mudança de residência) e de estudante que por 

algum motivo desejar transferência para instituição diferente daquela em que estiver regularmente 

matriculado no ano letivo de 2021. 

Até o dia 20/12/2021 

Encaminhamento ao Conselho Tutelar da relação nominal de estudantes que não efetivaram a 

confirmação da matrícula e rematrícula dentro do prazo previsto, para orientação sobre período de 

Matrícula e Rematrícula. 

A partir de 01/02/2022 Matrícula dos estudantes no Sistema Escola Web (SERE). 

 
ANEXO II 
 
 
PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que estará emitindo a Declaração de Vacina em suas duas unidades de atendimento, 

sendo: 

 

1. SALA DE VACINA URBANO I (Unidade do Santo Antônio): 
- ESF Urbano I; 

- ESF Urbano III; 

- ESF Lustosa. 

 

2. SALA DE VACINA URBANO II (Unidade do Ulisses Guimarães): 
- ESF Urbano II; 

- ESF Coatis/São Braz; 

- ESF Colônia Adelaide. 

 

O horário de atendimento será das 08:30 h às 12:00 h e das 13:00 h às 16:30 h. 
Para maiores informações contatar a Agente Comunitária da sua região ou a Secretaria Municipal de Saúde ((42) 3242-8540) / 

Urbano I  ((42) 3242-8598 /3242-8599) / Urbano II ((42) 3242-8580/3242-8581). 

 

IMPORTANTE: Por se tratar de um documento obrigatório para efetivação de matrícula e/ou rematrícula na rede municipal de ensino, 

conforme estabelece a Lei Estadual n°. 19.534/2018, a Declaração de Vacinação deverá ser apresentada na instituição de ensino e conforme 

convocação dessa, sob pena de invalidação da matrícula, a qual só será aceita se emitida a partir do mês de outubro de 2021. 

 
ANEXO III 
(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA 
 
Sr.(a).________________________________________________________________ 

(Nome da mãe/pai/responsável do estudante) 

 

Declaramos para os devidos fins, que há disponibilidade de vaga para o(a) estudante(a) ________________________________________ CGM 

nO  ____________ no(a)       (ano/série) ,no(a) ( nome da instituição). 

Lembramos que a vaga estará disponível pelo prazo de 03 (três) dias úteis, período no qual o pretendente à matrícula ou seu responsável deverá 

confirmar matrícula, apresentando todos os documentos necessários. Após este prazo, não mais haverá garantia de vaga. 

A mãe/pai/responsável que optar por matricula em instituiçõa de ensino diferente daquela indicada pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção. 

Município,___ de ___________ de 202__  

 

 

 

 

(assinatura e carimbo da Direção da Instituição) 

Obs.: Cabe lembrar que o pai/mãe/responsável pelo estudante(a) que optar por matrícula de seu filho(a), em instituição de ensino diferente 

daquela indicada e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público. 

Documentos necessários para matrícula (original e cópia): 

• Certidão de Nascimento ; 

• Comprovante de residência e fatura da concessionária de energia atualizada; 

• Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da escola de origem ou Declaração de Escolaridade emitida pelo SERE 

• Declaração de Vacinação 

 

ANEXO IV 
(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 
 

 

Eu ____________________________________ (nome da mãe/pai/responsável),  declaro  que o (a) 

____________________________________________________ (nome do  estudante e CGM) com matricula/vaga assegurada no(a) ______ 

(ano/série), da Escola ____________________________________________ ( nome da instituição), desiste da matrícula/vaga, por motivo de 

transferência , estando cinte de que a partir deste momento, a vaga fica disponível à para recebimento de nova matrícula. 

 

 Ipiranga, ______ de ____________________ de 202_  

 

 
(assinatura do responsável e RG) 

 

 

 

Obs.: Cabe lembrar que o pai/mãe/responsável pelo estudante(a) que optar por matrícula de seu filho(a), em instituição de ensino diferente 

daquela indicada e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público. 

ANEXO V - PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS 
INSTITUIÇÃO :   
 
Dualidade administrativa 
Dualidade Adminstrativa : (  ) sim       (  ) não 

Há compartilhamento de salas de aula: (  ) sim      (  ) não 

Nº de salas que podem ser usadas pelo município 

 

M=                 T=                 N= 

Nº de salas que podem ser usadas pelo  

Estado 

M=                 T=                  N=    

Sala de Aula 
 

Total de salas =  
Descrever caso utilizem outros espaços (laboratórios / biblioteca/ etc) adaptado como salas de aula e quais turmas seram atendidas 

neste ambientes. 

Possui estudantes que utilizam tranporte escolar gratuito:   (  ) Sim     (  ) Não 

 (  ) Matutino                            (  ) Vespertino                                 (  )   Noturno 

EDUCAÇÃO INFANTIL -   0 A 3 ANOS 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  Berçario I Berçario II Maternal I Maternal II 
Manhã     

Tarde      

EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 E 5 ANOS 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  INFANTIL 4 INFANTIL 5 
Manhã   
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Tarde    

 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL /EJA 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO EJA 
Manhã      

Tarde       

Noturno      

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  CLASSE ESPECIAL SALA RECURSOS E D.V. 
Manhã   

Tarde    

ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  SALA COMPLEMENTAR SALA DE APOIO 

Manhã    

Tarde    

JUSTIFICATIVA  E OBSERVAÇÕES: 

 

ASSINATURA DO DIRETOR  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL SMEC 

 
 
ANEXO VI – FORMULÁRIO DE REMATRÍCULA 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
DADOS DA(O) ALUNA(O) 
CGM  Nome Completo da(o) Aluna(o)      

ANO LETIVO    
CADASTRO SITUAÇÃO NO ANO ATUAL 

Endereço (novo) ( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Não se 
aplica 
Telefone Responsável Legal (novo)  Telefone Estudante (novo)    SITUAÇÃO 
NO ANO ANTERIOR Unidade Consumidora (nova)   Declaração de Vacina ( ) Sim   ( ) Não (    ) 
Aprovada(o) (     ) Não frequentou Beneficiário Bolsa Família (  ) Sim   ( ) Não Tipo de Veículo Utilizado (    ) Ônibus   (    
) Van/Kombi   (   ) Bicicleta (    ) Progressão Parcial (     ) Abandonou Utiliza o transporte    ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco até 
5 Pessoas  (    ) Micro ônibus (    ) Reprovada(o) (    ) AES 
Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco de 5 a 15 Pessoas (    ) Barco de 15 a 35 Pessoas (    ) Repr. 
por Frequência (    ) Não se aplica 

ESCOLARIZAÇÃO 
( ) REGULAR ( ) PROFISSIONAL ( ) ESPECIAL ( ) EJA 
Curso Cód. Curso Série/Ano Turma Turno 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
( ) Ensino Fundamental FASE I ( ) Ensino Fundamental FASE II ( ) Ensino Médio 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL/CAEE 
Curso(1) Cód. Curso Turma
 Turno 

  Curso(1) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(2) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(2) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(3) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(3) Cód. Curso Turma Turno  

 

 

 

Curso(4) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(4) Cód. Curso Turma Turno  

 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar 
do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da 
imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento 
e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção. 
Requerente (Responsável Legal ou Estudante Maior 18 anos)  
 
Data: / /     

Secretária(o) Diretor(a) 
ANO LETIVO    

CADASTRO SITUAÇÃO NO ANO ATUAL 
Endereço (novo) ( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Não se 
aplica 
Telefone Responsável Legal (novo)  Telefone Estudante (novo)    SITUAÇÃO 
NO ANO ANTERIOR Unidade Consumidora (nova)   Declaração de Vacina ( ) Sim   ( ) Não (    ) 
Aprovada(o) (     ) Não frequentou Beneficiário Bolsa Família (  ) Sim   ( ) Não Tipo de Veículo Utilizado (    ) Ônibus   (    
) Van/Kombi   (   ) Bicicleta (    ) Progressão Parcial (     ) Abandonou Utiliza o transporte    ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco até 
5 Pessoas  (    ) Micro ônibus (    ) Reprovada(o) (    ) AES 
Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco de 5 a 15 Pessoas (    ) Barco de 15 a 35 Pessoas (    ) Repr. 
por Frequência (    ) Não se aplica 

ESCOLARIZAÇÃO 
( ) REGULAR ( ) PROFISSIONAL ( ) ESPECIAL ( ) EJA 
Curso Cód. Curso Série/Ano Turma Turno 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
( ) Ensino Fundamental FASE I ( ) Ensino Fundamental FASE II ( ) Ensino Médio 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL/CAEE 
Curso(1) Cód. Curso Turma
 Turno 

  Curso(1) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(2) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(2) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(3) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(3) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(4) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(4) Cód. Curso Turma Turno  

 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar 
do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da 
imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento 
e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção. 
Requerente (Responsável Legal ou Estudante Maior 18 anos)  
 
Data: / /     

Secretária(o) Diretor(a) 
 
 
 
ANEXO VII - FORMULÁRIO DE MATRICULAS NOVAS 
 

REQUERIMENTO DE   MATRÍCULA 

Estabelecimento    

DADOS DA(O) ALUNA(O) 
CGM Nome Completo da(o) Aluna(o) 

Cert.Nasc./Casamento nº Livro Folha Data da  Nome do Cartório Município UF 
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Emissão 
 / /   

Certidão de Nascimento/Casamento (modelo novo) matrícula nº Municipio de registro Declaração de 
Vacina 

  (Obrigatório para 
menor de 
18 anos) 

( ) Sim ( ) 
Não  ( ) Maior de 18 

anos 
RG//RNE/RNM UF Órgão 

Emissor 
Data da 
Expedição 

Passaporte/RNE/RNM Nacionalidade 

Data de Nascimento  Gênero Estado Civil Naturalidade/Municíp
io 

U
F 

País Local de nascimento U
F 

País 
 / /  
 
CPF 

 
Título de Eleitor nº 

 
Zona 

 
Seçã
o 

 
Carteira de 
Reservista nº 

Participa do Bolsa 
Família 

  Cód. de 
Identificação 
Social - NIS nº 

( ) Sim (  ) 
Não 

    

Cor/Raça   Como a(o) aluna(o) se 
autodeclara 

      No caso de Indígena      No caso de aluna(o) não 
indígena, pertence a uma 
Comunidade 
Remanescente de 
Quilombo? 

(Conforme a 
Certidão) 

 ( ) 
Branca(o) 

  ( ) 
Amarela(o) 

 ( ) Preta(o)   ( ) 
Guarani 

( ) Xetá   ( ) 
Kaingang 

 

  (   ) 
Indígena 

   ( ) Parda(o) ( ) Não 
declarada 

   (   ) 
Xokleng 

(   ) Outros. 
Qual? 

      ( ) 
Sim 

 (   ) 
Não 

FILIAÇÃO 
Filiação (1) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

Filiação (2) 

RG/RNE/RNM UF CPF: Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um(a) responsável legal diferente ao informado no campo 
RESPONSÁVEL LEGAL 
Filiação (3) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

Filiação (4) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um(a) responsável legal diferente ao informado no campo 
RESPONSÁVEL LEGAL 
Nome da(o) Responsável Legal (Essa pessoa será a única autorizada a solicitar/realizar matrícula e/ou transferência online) Parentesco 

CPF da(o) Responsável Legal Celular/WhatsApp da(o) responsável 
legal 

E-mail (sugere-se a utilização de e-mail pessoal) 

Celular/WhatsApp/aluna(o) E-mail do aluna(o) 

ENDEREÇO / CONTATO 
Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Travessa, etc.) Número Complement

o 
Bairro Município               U

F 
    País de 

Residência 
CEP Caixa Postal Tipo Identificação GEO Número da conta de luz/água Telefone Residencial Telefone 

Comercial/Ramal 
TRANSPORTE ESCOLAR 
PÚBLICO 

   Tipo de Veículo 
Utilizado 

               
Utiliza   o   transporte   
escolar 
ofertado pelo poder 

Transporte 
Escolar 
Adaptado 

 (   ) 
Ônibus 

 (     ) Barco até 5 
Pessoas 

 (  ) Barco acima de 35 
Pessoas 

 Zona 
Residencial 

 

 

 

 

público 

       (  ) Micro-
ônibus 

(     ) Barco de 5 a 15 
Pessoas 

(  ) 
Bicicleta     (     ) 

Rural 
   

(     ) Sim (     ) 
Não 

(     ) 
Sim 

   (     ) 
Não 

(   ) Van/Kombi (   ) Barco de 15 a 35 
Pessoa 

s (  ) Tração Animal    (     ) 
Urbana 

  

Justificativa para o transporte escolar público 
(   ) Reside a distância igual ou 

superior a 2 Km 
  (   ) No trajeto há fatores de risco 

ao aluno 
 (   ) Deficiente de 

locomoção 
        

(   ) Ausência de acessibilidade e/ou presença de 
barreiras no trajeto 

       (   ) Obstáculos físicos no trajeto como rodovias, rios, 
ferrovias, etc... 

 

A(o) aluna(o) ou responsável que optar por matrícula em estabelecimento diferente daquele indicado pela Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte, seguindo o procedimento de matrícula, abdica do direito à utilização do transporte escolar público. 

 
MATRÍCULA DA (O) ALUNA(O) 

 
CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ENSINO MÉDIO/CURSOS TÉCNICOS/FORMAÇÃO DE DOCENTES/CELEM/EJA 

FASE I E II E MÉDIO(SERE) 
Curso    Cód. Curso          Série/Ano/Período/Etapa/Semestre    Turma        Turno  Formas de Ingresso (    ) Inicial (    ) Transferência (    ) Classificação por avaliação ou idade   ( ) Reclassificação 
Exceções da matrícula (1) Adaptação (2) Dependência (3) Integralização 
(   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma  (   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma  (   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma     
(   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SEJA) 

(   )     Ensino Fundamental FASE I (   )     Ensino Fundamental FASE II (   )    Ensino Médio 
Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) 
Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE (   )       APED    Turma     
Formas de Ingresso (    ) Inicial (    ) Transferência (    ) Classificação por avaliação ou idade (   ) Reclassificação 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
(   ) Ensino Fundamental FASE I (   ) Ensino Fundamental FASE II (   ) Ensino Médio 
Formas de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação 
(  )  Semestre 1 Turno  (  )  Semestre 2 Turno  (  )   Semestre 3 Turno   (  )  Semestre 4 Turno   disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) 
APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) 
APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE (        )        
APED        Local      Aped (   )   Semestre 1      Turno                     (   )   Semestre 2      Turno                     (   )    Semestre 3      Turno                         
(   )   Semestre 4      Turno           disciplina                                     (  ) AES     ( ) Aproveitamento     %      (  ) outros                                            (   
)   SEDE        (     )     APED     Local   Aped disciplina                                     (  ) AES     ( ) Aproveitamento     %      (  ) outros                                            
(   )   SEDE        (     )     APED     Local   Aped disciplina                                     ( ) AES    ( ) Aproveitamento      %     ( ) outros                                           
(  )  SEDE        ( ) APED Local Aped                         
disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros (  )  SEDE (  )  APED   Local Aped 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
Ensino Religioso ( ) Sim ( ) Não 

2ª - L.E.M. ( ) Sim Qual?      
( ) Não 

REDE DE ORIGEM DA(O) ALUNA(O) 
(  ) do Paraná ( ) do Paraná 

(  ) Pública (  ) Outra UF Qual?  (  ) Particular (  ) Outra UF Qual?  (  ) Outro País Qual?    (  ) Outro País Qual? 
ENSINO DE ORIGEM (  ) Especial (  )  EJA (  )    Regular (  ) Infantil ( ) Creche 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 
(   )   Necessita de Atendimento Educacional Especializado (preencher anexo) ( )   Não necessita de Atendimento Educacional Especializado 
OBSERVAÇÕES 
 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar do 
Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da imagem e dos 
registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas 
públicas e atendimento à rede de proteção. 

Nome do Requerente ( Responsavel Legal ou Estudante maior de 18 anos)      Local, data , / /      
Assinatura Responsável Legal 
Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está completa e preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente. 

(  )  Sim (  )    Não Pendências 
 
 
Local, data   , / /  
   
Secretária(o) Direção 
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ANEXO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

TIPO DE DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

( ) Altas Habilidades/Superdotação ( )    Baixa Visão ( )    Deficiências Múltiplas 
( ) Deficiência Intelectual ( )    Surdez (usuário de Libras) ( )    Transtorno do Espectro Autista 
( ) Deficiência Física ( )    Deficiente Auditivo (não faz uso de Libras) ( )    Transtornos Mentais 
( ) Cegueira ( )    Surdocegueira ( )    Distúrbios de Aprendizagem 

Documentos apresentados no Ato da Matrícula Data da 
Avaliação 

 Documentos apresentados no Ato da Matrícula Data da 
Avaliação 

( ) Avaliação audiométrica  / / ( ) Laudo fisioterápico / / 
( ) Avaliação de Ingresso  / / ( ) Laudo médico (clínico em geral) / / 
( ) Avaliação psicológica/psicométrica  / / ( ) Laudo neurológico/psiquiátrico / / 
( ) Avaliação psicopedagógica  / / ( ) Laudo oftalmológico / / 
( ) Parecer pedagógico  / /  

DIAGNÓSTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Cegueira Requer atendimento 

especializado 
Deficiência Intelectual Requer atendimento 

especializado 
 

( )  Acidentes (   ) Sim (  ) Não (   )    Diagnóstico desconhecido (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Catarata Congênita (   ) Sim (  ) Não (   )    Microcefalia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Diagnóstico desconhecido (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome de Down (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Glaucoma (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome de Rett (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Retinose Pigmentar (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome do X Frágil (  ) 
Sim 

( ) Não 

Deficiência Física Requer atendimento 
especializado 

Baixa Visão Requer atendimento 
especializado 

( )  Diagnóstico desconhecido 
( )  Distrofia 
Muscular ( ) 
Lesão Medular 

(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 

(   )    Baixa visão (20/80 a 20/150) 
(   )    Baixa visão (20/200 a 20/400) 
(   )    Baixa visão (20/500 a 20/1000) 

(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 

(  ) Não 
(  ) Não 
(  ) Não 

( )  Lesão Neurológica (   ) Sim (  ) Não Surdez (usuário de Libras) Requer atendimento 
especializado 

( )  Lesão Neuromuscular (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderada (41 a 55 dB) (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Paralisia Cerebral (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderadamente severa 
(56 a 70 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

Surdocegueira Requer atendimento 
especializado 

(   )    Perda auditiva severa (71 a 90 dB) (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Anomalias Múltiplas Congênitas (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva profunda (acima de 91 
dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

(   )    Diagnóstico desconhecido (   ) Sim (  ) Não Deficiência Auditiva (não faz uso de 
Libras) 

Requer atendimento 
especializado 

(   )    Prematuridade 
(   )    Rubéola Congênita 

(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 

(   )    Perda auditiva leve (26 a 40 dB) 
(   )    Perda auditiva moderada (41 a 55 dB) 

(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 

(  ) Não 
(  ) Não 

(   )    Síndrome de Usher (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderadamente severa 
(56 a 70 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

Transtrono do Espectro Autista Requer atendimento 
especializado 

(   )    Perda auditiva severa (71 a 90 dB) (  ) 
Sim 

( ) Não 

(  )  Autismo (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva profunda (acima de 91 
dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Síndrome de Asperger (   ) Sim (  ) Não Distúrbios de Aprendizagem Requer atendimento 
especializado 

Transtonos Mentais Requer atendimento 
especializado 

(   )    Discalculia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Esquizofrenia (   ) Sim (  ) Não (   )    Dislalia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Psicose (   ) Sim (  ) Não (   )    Dislexia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Transtorno Opositor Desafiante (   ) Sim (  ) Não (   )    Disortografia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Transtrono de Conduta (   ) Sim (  ) Não (   )    TDAH (  ) 
Sim 

( ) Não 

ADAPTAÇÃO EM MATERIAL PEDAGÓGICO 
(  )  Livros ampliados (  )  Sorobã (   ) Carteiras adaptadas (   )    Materiais de Comunicação Alternativa 
(  )  Reglete ( ) Material em Braile (   ) Computadores adaptados 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA USO DA(O) ALUNA(O) E PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÕES 
( )  Auxílio-Ledor (   )    Leitura Labial ( ) Prova de Língua Portuguesa como 

segunda língua para Surdos e 
Deficientes Auditivos 

(   )   Vídeo em 

( )  Auxílio-Transcrição (   )    Prova Ampliada (fonte tamanho 18) 
( )  Guia-Intérprete (   )    Prova Ampliada (fonte tamanho 24) 
( )  Tradutor-Intérprete de LIBRAS (   )    CD com áudio para Deficiente Visual 

 

 

Libras (   )   
Prova em Braile 
( ) Nenhum 

LOCOMOÇÃO 
(   )    Faz uso de cadeira de roda (  )  Faz uso de muletas, bengalas, entre outros ( )  Outros. Quais:    
 

RECURSOS HUMANOS 
(  ) Tradutor Intérprete de Libras (  )  Atendente ( )  Professor de Apoio 

Permanente   

 
ATENDIMENTO MÉDICO/CLÍNICO QUE A(O) ALUNA(O) RECEBE 

(    
) 

Outros atendimentos Quais?    

Dia e horário desses atendimentos 
 
 

Dia e hora de preferência para o 
AEE 

(   )   Segunda-feira Horário  (   )     Terça-
feira (   )   Quarta-feira Horário  (   
)    Quinta-feira 
(   )   Sexta-feira Horário 

Horári
o 
Horári
o 

   
   

 
OUTRAS PARTICULARIDADES 

 
ANEXO VIII  -  FICHA DE SAÚDE  

DADOS DA(O) 
ALUNA(O) 

CGM Nome Completo da(o) Aluna(o) 
FILIAÇÃO 

Filiação (1) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (2) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (3) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (4) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Responsável Legal Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Na ausência dos responsáveis entrar em contato com Contato/Fone/Celular/WhatsApp 

HISTÓRICO DE 
SAÚDE 

Convênio Tipo Sanguíneo Fator RH 

Faz uso de medicamento de uso contínuo? (    ) Não ( ) Sim   Qual(is)? 
 

EM CASO POSITIVO, ANEXAR UMA CÓPIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ORIENTAÇÕES EM CASO DE EMERGÊNCIAS A ESCOLA 
PODE MEDICAR DESDE QUE TENHA RECEITA VÁLIDA COM A DOSAGEM E OS HORÁRIOS ESPECÍFICOS 

Vacinação em dia? ( ) Sim 
 
Cirurgias?     (   ) Não ( ) Sim   Qual(is)? 

(   ) Não ANEXAR A ESTA FICHA A DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO  

Alergias? (   ) Não (   ) Sim
 Tipo: 
 
 
 
Observações: 

( ) Alimentos. Quais? 

(   ) Medicamentos. 

Quais? ( ) Outros. 

Quais? 

 

Doença Crônica? 
( ) Asma/bronquite 
(    ) Conjuntivite/ Rinite 
Alergica ( ) Cardiopatia 
( ) Convulsão/ Doença Neurológica 
Observações 

 

(   ) Diabetes ( ) Obesidade 
(   ) Doença da Tireóide (   ) 
Outra(s) ( ) Hemofilia/ Doenças do Sangue 
( ) Hipertensão Arterial 

 

Deficiências 

(   ) Visual

 Es

pecifique (   ) 

Auditiva          
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Especifique (   ) 

Físic Espcifique 

(   ) Outra(s)          Especifique 
TEM ALGUMA RESTRIÇÃO PARA ATIVIDADES FÍSICAS (    ) SIM (   ) NÃO 
 
EM CASO POSITIVO, ENCAMINHE PARA A SECRETARIA O DOCUMENTO QUE AMPARA LEGALMENTE O IMPEDIMENTO OU QUE 
ORIENTE SOBRE AS RESTRIÇÕES. 

 

AUTORIZAÇÃO
 

Eu,                                                                                            responsável legal pela(o) 
aluna(o) acima citada(o), autorizo o Colégio/Escola ....................................................................... , em caso de emergência, encaminhar minha 
(meu) 
filha(o) ao Pronto Socorro mais próximo, cabendo fazer os encaminhamentos necessários com a apresentação desta ficha e comunicar- me 
imediatamente. 
 
Local, data 

 
  , / /      

 R.G e Assinatura do Responsável Legal 

 

ANEXO IX 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 
 
 

Nos termos do artigo 49 da Lei n° 9.610/1998, por este instrumento o(a) Sr(a), 
      , RG n° , 
CPF  , residente e domiciliado   no   endereço      , 
bairro  , cidade , na qualidade de responsável titular do(a) 
menor      , doravante 
denominado CEDENTE, cede gratuitamente, pelo prazo indeterminado e de modo absoluto, para utilização da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte do Paraná, nesta ocasião denominada CESSIONÁRIO(A), o direito de uso de imagem, áudio, vídeo e/ou produção 
textual para fins pedagógicos. 

O CEDENTE, fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias impressas, WEB e televisivas. Esta cessão afasta o 
CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer espécie de indenização ou compensação em virtude do uso e administração do material, 
inclusive requerer o contido no art. 247 da Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O(A) CESSIONÁRIO(A), por sua vez, compromete-se a utilizar o material descrito para produção didático-pedagógica, formação e em casos de 
sem fins lucrativos. 

 
 

Local: , de de 2 . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Responsável Legal 

RG:   

CPF:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ANEXO X  
(Timbre da Escola) 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR  
 

Eu______________________________________, portador (a) do R.G. N°_______________ 

Responsável pelo estudante (a) ____________________________________________ residente  à  ________________________________ n°. 

_______ Vila: _____________ Bairro ___________________ Cidade _______________ Tel ________________, pelo presente termo assumo a 

responsabilidade pelo comportamento do(s) estudante(s) acima, dentro do veículo do Transporte Escolar, respondendo na forma da legislação 

vigente por qualquer dano ou avaria, total ou parcial, causados pelo mesmo, bem como assumo também a responsabilidade pelo 

cumprimento das Normas para utilização do Transporte Escolar, descritas abaixo, sob pena de interrupção total ou parcial do transporte, além 

do registro da ocorrência junto aos órgãos competentes, ou seja, Conselho tutelar e Promotoria da Infância e Juventude. 

     

Normas para utilização do Transporte Escolar Rural 
 
Os responsáveis legais pelos estudantes deverão acompanha-los até o embarque nos veículos e após o desembarque dos mesmos no ponto 

estipulado. 

O transporte escolar, é para o descolamento do ponto de embarque, do local onde o estudante reside até a escola e vice-versa, somente no seu 

período de aula; (salvo os estudantes devidamente matriculados nos Programas Federais e Estaduais)                                              

Somente poderão utilizar o transporte os estudantes matriculados no ESTABELECIMENTO DE ENSINO, cuja escola é a mais próxima de sua 
residência, ou seja aquela mapeada pelo número do identificador da Copel. 

Em caso de estragos ou danos materiais nos veículos que realizam o transporte escolar, os consertos dos mesmos deverão ser pagos pelo 
representante legal do estudante e ou por ele mesmo caso seja de maior idade. 
É proibido jogar lixo pelas janelas do veículo; o lixo dever ser retirado do veículo e depositado em lixeiras apropriadas;                                                                                                                               

É proibido zombar, xingar ou arremessar objetos nas pessoas que estão dentro ou fora do veículo, bem como colocar a cabeça ou parte do corpo 

para fora das janelas dos veículos;           

 É proibido fumar no interior do veículo;                                                                                                  

 É proibida a ingestão de bebidas e/ou alimentos, no interior do veículo, pois pode causar morte por asfixia;  

 É proibida a entrada e permanência de pessoas alcoolizadas dentro do veículo;                       

Todos os usuários devem comportar-se de maneira ordeira, ou seja, sem bagunça e gritos dentro do veículo;                                                                                                                                    
Todos os estudantes devem sentar-se, colocar o cinto de segurança e somente levantar para o desembarque, após o veículo parar 

completamente;                                                                         

Todos os estudantes devem fazer fila para embarque e desembarque do veículo, para evitar correrias e atropelos, que podem causar acidentes;                                                                            

Os professores que utilizam o transporte só poderão sentar-se, caso todos os estudantes estejam sentados e ainda sobrem lugares vazios;                                                                                                  

É proibido o transporte de qualquer tipo de produto, compras de supermercado, combustível, pneus e outros objetos no interior do veículo;                                                                                       

Todos os estudantes devem respeitar o motorista do veículo, evitando gestos ou palavras de gracejo e/ou ofensa. 

 

Ipiranga, ____ de ____________ de 202__. 
 
 
Assinatura do responsável ____________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 005/2021 
 

Súmula: Orienta sobre os procedimentos para efetivação de matrículas nas instituições de ensino na rede pública municipal que ofertam 

atendimento de Educação Infantil nas etapas – Creche 0 a 3 anos e/ou Pré Escola – Infantil 4 e 5 anos para o ano letivo de 2022. 
 

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga/PR, Silvana Carneiro Gottems, no uso das atribuições legais e considerando: 

• A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988; 

• A Constituição do Estado do Paraná, de 5 de outubro de 1989; 

• A Lei Federal n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera a Lei nº 9.394/1996 e institui a Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral; 

• A Lei Federal n.º 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 

8.069/1990; 

• A Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• A Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• A Lei Estadual n.º 19.534, de 04 de junho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato 

da matrícula escolar; 

• A Lei Estadual n.º 18.419, 07 de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná; 

• A Lei Estadual n.º 16.502, de 19 de maio de 2010, que assegura a matrícula para o estudante portador de deficiência locomotora em 

escola pública próxima de sua residência, independente de vaga; 

• A Lei Municipal n.º 2347, de 18 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Ipiranga; 

• A Resolução n.º 01/2018 – CNE/CEB, que institui Diretrizes Operacionais para os procedimentos administrativos de registro de dados 

cadastrais de pessoa natural referente aos estudantes e profissionais de educação que atuam em instituições públicas e privadas de ensino 

em todo o território nacional; 

• A Resolução n.º 01/2018 – CNE/CP, que define o uso do nome social de travestis e transexuais nos  

registros escolares; 

 

 

• A Resolução n.º 02/2018 – CNE/CEB, que 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; 

• A Resolução n.º 03/2012 – CNE/CEB, que define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações itinerantes; 

• A Resolução n.º 04/2010 – CNE/CEB, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 

• As Resoluções CNE/CEB n.º 01/2010 e n.º 06/2010, que definem as Diretrizes Operacionais para as matrículas na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental; 

• A Resolução n.º 04/2009 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial; 

• A Resolução n.º 05/2009 – CNE/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 

• A Resolução n.º 02/2008 – CNE/CEB, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; 

• A Resolução n.º 01/2002 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo; 

• A Resolução n.º 02/2001 – CNE/CEB, que institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica; 

• As Deliberações do Conselho Estadual de Educação do Paraná n.º 09/2001, n.º 03/2006, n.º 05/2010, n.º 02/2014, n.º 02/2016 e n.º 

02/2018; 

• O Parecer n.º 01/2018 – CEE/CP, que ratifica as normas gerais exaradas pelo CEE/PR para a oferta de educação do campo, indígena, 

quilombola e de ilhas; 

• O Parecer n.º 03/2016 – CEE/CP, que regulamenta a inclusão do nome social nos registros escolares internos do estudante; 

 

 
 

• A Resolução n.º 777/2013 – GS/SEED, com as orientações do transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino; 

• A Resolução n.º 4.527/2011 – GS/SEED, que fixa o número de estudantes para efeito de composição de turmas na Rede Estadual de 

Ensino; 

• A Resolução 0162/2005 – SESA, que estabelece as exigências sanitárias para instituições, que ofertam atendimento de Educação 

Infantil nas etapas – Creche 0 a 3 anos e/ou Pré Escola – Infantil 4 e 5 anos no Estado do Paraná. 

• A Instrução Conjunta n.º 02/2010 – SEED/SUED/DAE, que trata do nome social do estudante e/ou aluna travesti ou transexual nos 

documentos internos; 

• A Orientação Conjunta n.º 02/2017 – SUED/SEED, que trata da inclusão do nome social nos registros escolares internos do estudante 

e/ou da aluna menor de 18 (dezoito) anos; 

• O Decreto municipal nº 35/ 2017 que dispõe sobre processo de cadastro de intenção de matrículas de crianças de zero a 5 anos; 

• A Orientação Conjunta n°. 01/2019 – SEED/DTI/DGDE/CRE e  SEED/DPGE/DLE/CDE, que orienta as instituições de ensino vinculadas 

ao Sistema Estadual de registro Escolar – SERE: Escola Web, quanto ao procedimento e utilização da função de transferência on-line; 

•  A Instrução Normativa n°. 03/2021 – SEED/DPGE, que instrui sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições de 

ensino da rede pública estadual de educação básica e nas escolas de educação básica - modalidade educação especial, para o ano letivo de 

2022. 

• A Orientação Normativa nº. 004/2021 – SMEC, que orienta sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições de 

ensino da rede pública municipal que ofertam atendimento de Ensino Fundamental Anos Iniciais para o ano letivo de 2022. 

• A necessidade de orientar sobre os procedimentos para efetivação das matrículas nas instituições de ensino da rede pública municipal 

que ofertam atendimento de Educação Infantil para o ano letivo de 2022 emite a presente: 

 

ORIENTAÇÃO 

1.  DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Entende-se por Educação Infantil a etapa da Educação Básica, oferecidas em Creche e Pré Escolas, instituições públicas ou privadas que 

atendem crianças de 0 a 5 anos de idade, em jornada integral ou parcial.  

1.1 A Resolução nº 05/09 – CNE/CEB estabelece que a data do corte etário para a efetivação da matrícula das crianças na Educação Infantil 
é dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula, desta forma deve-se obedecer ao seguinte quadro correspondente às turmas, turnos 

oferecidos pelas instituições: 

 

1.1.1 Quadro para atendimento da demanda de Educação Infantil para ano 
 Letivo de 2022. 
 

INSTITUIÇÃO FAIXA ETARIA TURMA PROPORÇÃO ADULTO/ 
ALUNO TURNO 

CMEI MADRE 
TEREZA DE 
CALCUTA 

4 meses a 11 meses Berçário 8 crianças – 1 educador Integral 

1 ano a 1 ano e 11 meses Creche I 12 crianças – 1 educador Integral 
2 anos a 2 anos e 11 meses Creche II 12 crianças – 1 educador Integral 

CMEI EVOLUÇÃO 
DO SABER 

3 anos a 3 anos 11 meses Infantil III 15 crianças – 1 educador Integral 

4 anos a 4 anos 11 meses Infantil IV 20 crianças – 1 educador Parcial -   
Manhã e/ou Tarde 

E.M. PROFª ANITA 
TABORDA PUGLIA 5 anos a 5 anos 11 meses Infantil V 20 crianças – 1 educador Parcial –  

 Manhã e/ou Tarde 

E.R.M. AVENCAL 

4 anos a 4 anos 11 meses Infantil IV 20 crianças – 1 educador Parcial -   Tarde 

5 anos a 5 anos 11 meses Infantil V 20 crianças – 1 educador Parcial -   Tarde 

E.R.M. CANGUERA 4 anos a 5 anos 11 meses Multi anos - 
Infantil IV e V 20 crianças – 1 educador Parcial -   Tarde 

E.R.M. INDALECIO 
LEMES GALVÃO 4 anos a 5 anos 11 meses Multi anos - 

Infantil IV e V 20 crianças – 1 educador Parcial -   Tarde 
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E.R.M. ROBERTO 
HECKE 

4 anos a 4 anos 11 meses Infantil IV 20 crianças – 1 educador Parcial -   
Manhã e/ou Tarde 

5 anos a 5 anos 11 meses Infantil V 20 crianças – 1 educador Parcial –  
 Manhã e/ou Tarde 

E.R.M. SÃO BRAZ 

4 anos a 4 anos 11 meses Infantil IV 20 crianças – 1 educador Parcial -   
Manhã e/ou Tarde 

5 anos a 5 anos 11 meses Infantil V 20 crianças – 1 educador Parcial -   Tarde 

E.M. SÃO JOSÉ 
4 anos a 4 anos 11 meses Infantil IV 20 crianças – 1 educador Parcial –  Tarde 

5 anos a 5 anos 11 meses Infantil V 20 crianças – 1 educador Parcial –  Tarde 

 
2.  CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA DE MATRÍCULA: 
2.1 Pré Escolas de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos é obrigatório o atendimento de todos os estudantes. 

2.2 Creche de 0 (zero) a 3 (três) anos seguem os seguintes critérios de priorização de atendimento estabelecidos pelo o Decreto nº 35/2017:  

 
CRITÉRIOS  

 
PONTUAÇÃO 

MAE TRABALHADORA  0 a 5 

RENDA DA FAMÍLIA 0 a 25 

PARTICIPA DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 0 a 20 

RISCO NUTRICIONAL DA CRIANÇA 0 a 5   

PAIS ADOLESCENTES 0 a 5 

PONTO ADICIONAL POR TEMPO DE ESPERA 05 PONTO A CADA ANO 

 

2.2.1. Em casos de crianças encaminhadas para matrículas a vagas de Educação Infantil por Ordem Judicial tem prioridade absoluta sobre os 

demais encaminhados, mesmo que não estejam inseridas na Lista de Espera. 

2.2.2 A convocação para efetivação de matrículas desta faixa etária estará acondicionada ao Cadastro de Intenção de Matricula, realizado por um 

servidor na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

2.3  As crianças que já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil Pré Escola 4 a 5 anos 

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.  
 

3.  CHAMADA ESCOLAR: 
 Tendo em vista a garantia da oferta e do acesso à vaga escolar na Rede Pública Municipal, o processo de matrículas para o ano letivo 

de 2022 envolverá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e as instituições de ensino da rede pública municipal, e parcerias com a 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED e o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa/PR, em um trabalho conjunto e 

integrado, evidenciado pelo diálogo constante e pela eficaz colaboração entre as partes, considerando as legislações e as especificidades do 

município e região do Estado. 

 
4.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 A campanha de divulgação do período de matrícula escolar, realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das 

Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ipiranga/PR em abrangência municipal será realizada a partir de 18 de novembro de 2021. 
 

5.  DA CONFIRMAÇÃO DE VAGA PARA REMATRÍCULA E MATRÍCULA INICIAL 
  Para o ano letivo de 2022 a confirmação de vaga para rematrícula e matrícula inicial deverá seguir o cronograma interno por 

turma/seriação elaborado pela unidade escolar em conformidade com o Protocolo de Biossegurança como medida de prevenção à 

disseminação do Novo Coronavírus COVID-19. 

 

5.1 Rematrícula 

 

 
 

A rematrícula destina-se aos estudantes matriculados em 2021, na Educação Infantil, que prosseguirão seus estudos, no ano letivo de 

2022, nas mesmas instituições de ensino da Rede Pública Municipal. 

5.1.1 Período de confirmação de vaga para rematrícula: 
 I.  Para estudantes da Educação Infantil - Creche de 0 a 3 anos 25 de novembro de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 

 II. Para estudantes da Educação Infantil - Pré Escola de 4 anos de 25 de novembro de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 
  

 5.1.2 Procedimentos para confirmação de vaga da rematrícula: 
A confirmação a vaga para rematrícula na mesma instituição de ensino dos estudantes para o ano letivo de 2022 poderá ser realizada, 

conforme segue: 

I. A Instituição de Ensino definirá a forma de contato com a mãe/pai/responsável legal do estudante. 

II. Conforme convocação das Instituições de Ensino, seguindo o cronograma elaborado por turma/série, é obrigatório o comparecimento 

da mãe/pai/responsável legal do estudante para entrega da documentação obrigatória e o preenchimento e a assinatura do Formulário de 

Renovação de Matrícula (Anexo VI), da Ficha da Saúde (Anexo VIII) e/ou sua atualização, do Termo de Uso de Imagem (Anexo IX) e do Termo 

de Responsabilidade do Transporte Escolar (Anexo X). 
III. A renovação da matrícula garantirá a vaga na instituição de ensino sem, no entanto, garantir turno de preferência. 
IV. A distribuição dos estudantes por turno será realizada de acordo com os critérios previstos no item 8, desta Orientação Normativa. 
V. Estudantes da educação infantil que completam 06 anos até 31/03/2022, de instituição de ensino municipal que oferta a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental — anos iniciais, terão matrícula inicial para 1º ano, mediante processo de matrícula. 
 

5.1.3 Documentação obrigatória a ser entregue na instituição de ensino para rematrícula: 
I. Declaração de Vacinação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde; 

II. Fatura recente da concessionária de energia elétrica, dos últimos 02 meses (original e cópia) e comprovante de endereço adicional em 

nome da mãe; pai ou responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver em nome deles (original e cópia); 

III. Número de telefone para contato sendo, preferencialmente, de um celular; 

IV. E-mail do pai ou da mãe ou do responsável legal. 

OBSERVAÇÃO: O registro das rematrículas pelas instituições de ensino, no Sistema Escola Web, ocorrerá somente a partir da abertura do 

período letivo de 2022 previsto para o dia 01 de fevereiro de 2022. 

 

5.2 Matrículas Inicial 
 A matrícula inicial, em 2022, destina-se:  

I. Aos estudantes que ingressarão na etapa Creche de 0 a 3 anos ; 

II. Aos estudantes que ingressarão na etapa Pré Escola 4 e 5 anos, nas instituições municipais de ensino que ofertam Educação Infantil. 

5.2.1 Período de confirmação de vaga para matrícula inicial: 
a) Os estudantes da Educação Infantil – Pré Escola de 4 a 5 anos, deverão efetivar a matrícula no período de 02 de dezembro de 2021 a 
13 de dezembro de 2021. 
b) Os estudantes da Educação Infantil – Creches de 0 a 3 anos deverão efetivar a matrícula no prazo de 03 (três) dias uteis a partir da 
data de convocação, para que as vagas remanecentes sejam disponibilizadas para as matrículas de crianças cadastradas, a partir de 01 de 
fevereiro de 2022. 

c) Excepcionalmente no caso das matrículas iniciais dos estudantes matriculados no ano letivo de 2021 no CMEI Madre Tereza de 
Calcutá da Creche II, que realizarão matrícula na Creche III do CMEI Evolução do Saber será no período de 25 de novembro de 2021 a 01 de 
dezembro de 2021. 
 

5.2.2 Procedimentos para confirmação de vaga para matrícula inicial: 
A confirmação da vaga para matrícula inicial dos estudantes, para o ano letivo de 2022, deverá ser realizada, conforme segue: 
I. A Instituição de Ensino definirá a forma de divulgação e contato com a mãe/pai/responsável legal do estudante; 
II. Conforme convocação das Instituições de Ensino, seguindo o cronograma elaborado pela unidade escolar, é obrigatório o 
comparecimento da mãe/pai/responsável legal do estudante para entrega da documentação obrigatória e o preenchimento e a 
assinatura do Formulário de Requerimento de Matrícula (Anexo VII), da Ficha da Saúde (Anexo VIII) e/ou sua atualização, do Termo de 
Uso de Imagem (Anexo IX) e do Termo de Responsabilidade do Transporte Escolar (Anexo X). 
 

5.2.3 Informações e documentação obrigatória para efetivar a Matrícula Inicial: 
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 O responsável legal por estudantes deverá apresentar na instituição de ensino a seguinte documentação: 

I. Certidão de Nascimento (original e cópia); 

II. RG do estudante (original e cópia); 

III. CPF do estudante (original e cópia); 

IV. Declaração de Vacinação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir do mês de outubro de 2021 (original e cópia); 

V. Fatura recente da concessionária de energia elétrica, dos últimos 02 meses (original e cópia) e comprovante de endereço adicional 
em nome da mãe ou do pai ou do responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver no nome deles (original e cópia); 
VI. Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, para as crianças que convivem com responsáveis; 

VII. Se beneficiário do Programa Bolsa Família, apresentar declaração contendo o Número de Identificação Social (NIS) emitida pelo 

CRAS. 

VIII. Carteira do SUS (CNS - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE) (original e cópia); 

IX. Número de telefone para contato, preferencialmente, de um celular; 

X. E-mail do pai, da mãe e/ou do responsável legal; 

XI. CPF do pai, da mãe e/ou do responsável legal; 

XII. RG do pai, da mãe e/ou do responsável legal; 

XIII. Histórico Escolar do estudante (original e cópia). 

 

OBSERVAÇÃO:  
1º A Declaração de Vacinação deve estar atualizada, para tanto deve observar se sua emissão é a partir do mês de outubro de 2021, no caso 

de ser anterior é necessário comparecer na Secretaria Municipal de Saúde conforme Cronograma (Anexo II) elaborado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, como medida de prevenção à disseminação do Novo Coronavírus COVID-19, portando de Carteira de Vacinação e Carteira 

do SUS (CNS - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE) para emitir nova Declaração de Vacinação. Para mais informações entrar em contato com a 

Secretaria Municipal de Saúde através do telefone (42) 3242-1397. 

2º A Carteira do SUS (CNS - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE) deve estar atualizada, para tanto deve observar se o Cartão inicia com o 

número 7, no caso de iniciar com número diferente é necessário comparecer na Secretaria Municipal de Saúde portando de CPF, RG, 

comprovante de residência e número de telefone, para realizar atualização. Para maiores informações entrar em contato através do telefone 

(42) 3242-1224. 

3º Para emissão da Declaração de Beneficiário do Programa Bolsa Família é necessário comparecer no CRAS. Para agendamento e maiores 

informações entrar em contato através do telefone (42) 3242-1291 e/ou (42) 3242-1680. 

 

5.3 Cadastro de intenção de matrícula para estudantes da Educação Infantil – Creche de 0 a 3 anos de idade: 
5.3.1 Nos casos de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade o Cadastro de Intenção de Matrícula é obrigatório, devendo ser realizado 

na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

5.3.2 A Lista de Espera da Educação Infantil será publicada no Diário Oficial do Município em forma de Edital. 
5.3.3 No ato do preenchimento da Ficha Cadastral, os pais e/ou responsável legal deverão apresentar toda documentação necessária 

conforme estabelecido no item 5.2.3 desta normativa. 
5.3.4 É dever do responsável legal da criança manter atualizados os dados cadastrais da inscrição da intenção de matrícula. 

 
5.4 Solicitação de vagas dos estudantes da Educação Infantil Pré Escola 4 e 5 anos sem vaga garantida na Rede Pública Municipal: 
 Destina-se aos estudantes de qualquer série/ano sendo estes egressos, provenientes de outras redes de ensino, de outros municípios, 

estados ou países (devido à mudança de residência) e àqueles estudantes da rede municipal que desejarem se tranferir para outra instituição de 

ensino diferente daquela onde estiverem matriculados, no ano letivo de 2021, por motivos diversos. 

5.4.1 Deverão procurar uma instituição de ensino municipal para solicitação de vaga, no período de 02 de dezembro de 2021 a 13 de 
dezembro de 2021. 

5.4.2 Havendo vagas disponíveis a instituição de ensino confirmará a vaga ao estudante e solicitará os documentos necessários para 

efetivação da matrícula, conforme item 5.2.3 da presente Orientação, no dia 16 de dezembro de 2021 e partir do inicio ano letivo de 2022. 

5.4.3 Caso a instituição procurada não possua vagas disponíveis, caberá à direção da instituição juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, verificar a existência de vagas para atendimento a esses estudantes, é necessário realizar relação nominal, contendo: 

I. Identificação do CGM do estudante, por meio de pesquisa no Sistema Escola Web (SERE) em menu/consulta estudante na base central, 

utilizando o nome completo e a data de nascimento, evitando a criação de CGM duplicado; 

 

 
 

II. Caso o estudante não possua cadastro no Sistema Escola Web (SERE), efetivar os procedimentos de criação de registro no Sistema 

Escola Web (SERE) completando todos os campos de informação; 

III. Incluir o CGM do estudante na relação nominal do ano/série para o qual busca a vaga; 

IV. Verificar a ordem de posicionamento do estudante na relação nominal, observando os seguintes critérios na ocupação das vagas 

disponíveis, sendo de responsabilidade da direção da instituição, juntamente com o Conselho Escolar, definir a ordem de prioridade dos mesmos 

conforme critérios para ocupação de vaga: 

a. Estudantes sem vaga garantida na rede municipal de ensino, egressos de outras redes de ensino provenientes de outros municípios, 
estados e países, devido à mudança de residência; 

b. Proximidade da residência do estudante até a instituição de ensino, mediante comprovação; 

c. Estudantes comprovadamente com deficiências e ou transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação;  

d. Estudantes em tratamento hospitalar contínuo, que por algum motivo necessitem estudar na instituição; 

e. Estudante com menor idade; 

f. Estudante matriculado na instituição de ensino com mesmo responsável legal; 

g. Proximidade do local de trabalho da mãe/pai/responsável legal, mediante comprovação; 

h. Estudante em situação de risco, com relatório ou encaminhamento de órgão especializado. 

5.4.4 As instituições de ensino terão de 13 de dezembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021 para realizarem o levantamento de vagas internas 

dos anos/séries iniciais e das continuidades. 

5.4.5 As vagas remanecentes serão disponibilizadas para as matrículas de estudantes cadastrados, a partir de 01 de fevereiro de 2022 e no 
decorrer do ano letivo de 2022. 

5.4.6 A mãe/pai e/ou responsável legal, abdicará do uso do Transporte Escolar Púlico, quando optar por matricular em instituição de ensino 

diferente daquela em que se encontra regularmente matriculado, conforme previsto na Resolução nº 777/2013 – GS/SEED, ficando responsável 

pela sua locomoção. 

5.5 Em todos os casos anteriormente expostos ressalta-se que o Município garante ao estudante uma vaga na rede pública municipal de 

ensino, porém, não há possibilidade de garantia de instituição de ensino ou turno de preferência. 

  

6.  TRANSFERÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO DE ESTUDANTES: 
 A transferência de estudantes com matrícula ativa no ano letivo, entre instituições de ensino da rede pública municipal ou de outras 

redes de ensino para a rede pública municipal por motivos diversos, ocorre somente durante a vigência do período letivo, conforme o Calendário 

Escolar 2022. Para efetivação desse processo, dependendo da época do ano, da instituição ou da rede de origem, poderá haver diferença na 

documentação a ser emitida. 
6.1 Procedimento e documentação para solicitar a transferência do estudante: 

6.1.1. A transferência da matrícula, entre instituições da rede pública municipal, outras redes de ensino ou proveniente de outro 

município/estado/país, deverá a mãe/pai/responsável, seguir os procedimentos abaixo: 
a. Entrar em contato com a Instituição de onde pretende matricular-se (destino) para obter a Declaração de Existência de Vaga (Anexo III); 
b. Após entrar em contato com a Instituição onde está matriculado (origem) e apresentar a Declaração de Existência de Vaga, solicitar 

transferência e assinar a Declaração de Desistência de Vaga (Anexo IV), estando ciente da desistência do transporte escolar, caso faça uso 

deste; 

c. Retornar à Instituição onde pretende matricular-se (destino), portando a transferência e demais documentos necessários para efetivação 

da matrícula. Conforme item 5.2.3. 

d. Caso a instituição procurada não possua vagas disponíveis, caberá à direção da instituição juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, verificar a existência de vagas para atendimento a esses estudantes. 
 
6.2 Procedimentos relacionados à transferência on-line: 
6.2.1 A transferência on-line é aplicada para matrículas ativas no ano letivo, entre a instituição de ensino (destino) e a instituição de ensino 

(origem), em conformidade com as disposições da Orientação Conjunta nº 01/2019 – SEED/DTI/DGDE/CRE e SEED/DPGE/DLE/CDE. 

6.2.2 Para a transferência on-line não será necessária a declaração de existência de vaga ou desistência de vaga. Porém, no caso da 

Instituição de Ensino esteja impossibilitada de fazer a transferência on-line, poderá emitir ou solicitar as declarações de existência e desistência 

de vaga. 

6.2.3 Para efetivação da matrícula, o responsável legal obrigatoriamente, deverá preencher e assinar o Requerimento de Matrícula, emitido 

pelo Sistema Escola WEB. 

 

7.  DIRECIONAMENTO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
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7.1  Nas instituições de ensino que ofertam a modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental: 
I. Quando a instituiçãode ensino comportar a totalidade da demanda, os estudantes da rede municipal de ensino, concluintes da Educação 

Infantil, serão direcionados para o 1º ano na mesma instituição pelo Sistema de Matrícula por Fluxo. 

II. Quando a instituição de ensino não atender a totalidade da demanda dos estudantes de 1º ano, os concluintes da educação infantil 5 

anos serão direcionados pelo Sistema de Matrículas por Georreferenciamento. 

7.2 As instituições de ensino CMEI Madre Tereza de Calcutá, CMEI Evolução do Saber e Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia, 

deverão: 
7.2.1. Os estudantes regularmente matriculados na Creche 2 anos do CMEI Madre Tereza de Calcutá deverão efetivar matrícula na turma de 

Creche 3 anos do CMEI Evolução do Saber: 

I O CMEI Madre Tereza de Calcutá deverá determinar a melhor forma de divulgação, mobilização e contato com a mãe, pai ou responsável legal 

das crianças matriculadas na Creche 2. 

II O CMEI Madre Tereza de Calcutá deverá emitir Listagem com Relação Nominal dos estudantes da Creche 2 anos, que realizarão matrícula na 

Creche 3 anos do CMEI Evolução do Saber, e encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como para o CMEI Evolução do 

Saber até dia 23/11/2021. 
III O CMEI Evolução do Saber que oferta a Creche 3 anos deverá no ato da matrícula conferir a relação nominal recebida da do CMEI Madre 

Tereza de Calcutá para efetivar a matrícula.  
IV O CMEI Evolução do Saber deverá preencher no ato da matrícula Formulário do Cadastro de Intenção de Vaga Creche de 0 a 3 anos (Anexo), 

para os estudantes oriundos do CMEI Madre Tereza de Calcutá citados na relação nominal recebida da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura que não foram cadastrados no Cadastro de Vaga para Educação Infantil, instituído pelo Decreto Municipal nº 35/2017. 

V Após o encerramento das matrículas o CMEI Evolução do Saber deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura os 

Formulários do Cadastro de Intenção de vaga Creche de 0 a 3 anos devidamente preenchidos para publicação no Diário Oficial do Município.  

7.3.2 Os estudantes regularmente matriculados no Infantil 4 anos do CMEI Evolução do Saber deverão efetivar matrícula no Infantil  5 anos da 

Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia: 

I O CMEI Evolução do Saber deverá determinar a melhor forma de divulgação, mobilização e contato com a mãe, pai ou res ponsável legal das 

crianças matriculadas no Infantil de 4 anos. 

II O CMEI Evolução do Saber deverá emitir Listagem com Relação Nominal dos estudantes do Infantil 4 anos, que realizarão matrícula no Infantil 

5 anos da Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia, e encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como para a Escola 

Municipal Profª Anita Taborda Púglia, até dia 23/11/2021. 
III A Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia que oferta o Infantil de 5 anos deverá no ato da matrícula conferir a relação nominal recebida do 

CMEI Evolução do Saber para efetivar a matrícula.  
7.3.3. Para os estudantes regularmente matriculados na Educação Infantil de 5 anos da Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia, que terão 

matricula inicial na Escola Municipal João Leonel Denck através de direcionamento pelo Sistema de Matrículas por Georreferenciamento, de 

acordo disposto no item II do 7.1 desta Orientação: 

I A Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia deverá determinar a melhor forma de divulgação, mobilização e contato com a mãe, pai ou 

responsável legal das crianças matriculadas na Educação  Infantil 5 anos. 

II A Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia deverá emitir Listagem com Relação Nominal dos estudantes do Infantil de 5 anos, que 

realizarão matrícula para o 1º ano na Escola Municipal João Leonel Denck, e encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem 

como para a Escola Municipal João Leonel Denck até dia 23/11/2021. 
III A Escola Municipal João Leonel Denck que oferta o 1º ano do Ensino Fundamental deverá no ato da matrícula conferir a relação nominal 

recebida da Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia para efetivar a matrícula.  
7.4 Após o término das matrículas as instituições deverão encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura listagem das crianças 

matriculadas. 
7.5 Após o encerramento do ano letivo de 2021 as instituições de ensino deverão encaminhar as escolas de destino Histórico Escolar e Ficha 

Individual do Aluno quando for o caso. 

 

8. Critérios para Distribuição de Vagas Por Turno: 

8.1 Quando a instituição de ensino ofertar os mesmos anos/séries em mais de um turno e a procura de matrículas por um desses turnos for 

superior ao número de vagas disponíveis, a direção escolar deverá: 

I. confirmar, inicialmente, o número de matrículas no ano/série para o ano letivo de 2022, sem a definição de turno; 
II. considerar os seguintes perfis para a posterior distribuição de vagas por turnos: 

 

 

 
 

a. Aluno usuário de transporte escolar gratuito, comprovadamente sem vaga em instituição próxima de sua residência, atendendo a 

Resolução no 777/2013 — GS/SEED com as orientações do transporte escolar para a rede municipal de ensino; 

b. Aluno em tratamento médico e/ou hospitalar contínuo, mediante comprovação médica; incluindo neste critério aluno em atendimento 

pedagógico domiciliar ou que faça uso de medicação controlada de uso contínuo que dificulte a capacidade de atenção e concentração em 

determinado turno (mediante comprovação médica); 

c. Aluno com matrícula nos atendimentos educacionais especializados complementar ou suplementar deverá ter matricula assegurada no 

ensino comum em turno contrário à oferta da Educação Especial; 
d. Aluno que comprovadamente em outro turno, frequente Programa de Atendimento Social, ofertado pelo Governo Federal, Municipal ou 

organizações filantrópicas, mediante comprovação de inscrição e frequência no programa; 

e. Estudande menor idade; 

f. Aluno que tenha responsável legal em comum com outro aluno no mesmo turno; 

g. Aluno em situação de risco, com relatório ou encaminhamento de órgão especializado; 

8.2 Excepcionalmente, visando à acomodação da demanda e aos princípios pedagógicos, o Conselho Escolar poderá propor outras formas 

de organização de turmas e faixas etárias, mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com parecer favorável da 

instituição de ensino.  

8.3 As instituições de ensino não poderão utilizar o critério de ordem de chegada ou fila de espera para ocupação do turno. 
 

9.      DO PLANEJAMENTO, AUTORIZAÇÃO/ABERTURA DE TURMAS PARA O ANO LETIVO DE 2022  
9.1 O planejamento das turmas para o ano letivo de 2022 será efetivado conforme descrito abaixo: 

a. O planejamento das turmas de continuidade da Educação Infantil estará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. Tendo como base os estudantes matriculados no Sistema Escola Web (SERE), no ano letivo de 2021, podendo haver 
adequações até janeiro de 2022. 

b.  De 15 de dezembro de 2021 a 16 de dezembro de 2021, a equipe responsável pelas matrículas na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, juntamente com os diretores das instituições de ensino municipais, farão as reuniões técnicas para indicação das turmas 

pretendidas, bem como a distribuição destas turmas nos turnos existentes, preenchendo os formulários de direcionamento e propostas 

de atendimento (anexo V). 
c.  A totalidade dos estudantes de todas as turmas da série/ano, conforme dados do Sistema Escola Web (SERE), definirá a quantidade de 

turmas da série/ano subsequente a serem autorizadas para o ano letivo de 2022. 
 

10. DA MATRÍCULA DOS ESTUDANTES NO SISTEMA ESCOLA WEB (SERE): 
10.1 A abertura do período letivo 2022 no Sistema Escola Web (SERE) será em 01 de fevereiro de 2022, possibilitando a efetivação das 

matrículas dos estudantes. Os dados referentes às turmas efetivadas serão utilizados para distribuição das aulas conforme cronograma a ser 

divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

10.2 Na efetivação das matrículas no Sistema Escola Web (SERE), além de estar de acordo com os critérios para ocupação de turnos (item 

8), a instituição de ensino deverá considerar "que o Município garante uma vaga em instituição municipal de ensino, porém, não há possibilidade 

de garantia de turno de preferência" e atender o disposto a seguir: 

I. As turmas serão organizadas considerando a idade das crianças; 

II. Os estudantes deverão ser distribuídos nas turmas autorizadas de cada ano, observando que estas não fiquem com quantidade de 

estudantes inferior e ou maior ao previsto no item 11, considerando ainda as orientações da Resolução N°. 0162/2005 - SESA. 

III. Quando houver oferta do mesmo ano nos turnos da manhã e tarde, os estudantes deverão ser distribuídos igualmente entre as turmas 

autorizadas. Não serão autorizadas novas turmas em determinado turno, quando houver vagas disponíveis em outro turno; 

IV. Possuindo vagas, poderá disponibilizá-las conforme itens 5.4, 6 e 8 da presente Orientação, podendo completar as turmas até o número 

máximo de estudantes considerando ainda as orientações da Resolução N°. 0162/2005 - SESA.  

V. Nas Instituições de Ensino onde há falta de vagas para atendimento a estudantes residentes ou que vieram residir no bairro/localidade, a 

Instituição de Ensino com a anuência da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deverá matriculá-los mesmo em número acima do previsto 

no item 11, desde que esteja em conformidade com as orientações da Resolução N°. 0162/2005 - SESA, evitando que fiquem sem matrícula na 

Rede Pública Municipal de Ensino. 

VI. A instituição também deverá atender as matrículas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

VII. Para crianças de 0 a 2 anos de idade, os docentes poderão contar com assistência de um auxiliar na turma, de acordo com a 

necessidade da instituição e analisada e homologada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

10.3 A instituição de ensino não deverá matricular estudantes acima do previsto no item 11 e considerando ainda as orientações da 

Resolução N°0162/2005– SESA, para os casos de cadastro de espera de vagas por preferência pela instituição, ou em caso de preferência por 



PÁGINA - 16

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021ANO 7 - EDIÇÃO Nº 1472

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado 
através do site   http://ipiranga.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR   CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

 

 
 

turno. Caso matricule estudantes acima do previsto estará assumindo a responsabilidade de ficar com turmas com número de estudantes acima do 

máximo previsto no item 11 e em desconformidade a Resolução N°. 0162/2005 - SESA. 

10.4 Considerando o número de estudantes por turma prevista no item 11 e considerando ainda as orientações da Resolução N°.0162/2005 – 

SESA, a qualquer momento durante o ano letivo de 2022, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá fazer adequações nas turmas 

autorizadas, para que a quantidade dessas turmas fique de acordo com o número de matrículas efetivadas no Sistema Escola Web (SERE). 

10.5 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é responsável pela orientação quanto às atualizações dos dados cadastrais dos 

estudantes no Sistema Escola WEB. 
10.6 Durante o processo de atualização do cadastro, será obrigatória a entrega de fatura recente da concessionária de energia elétrica 

(últimos 2 meses), que será utilizada para identificação das coordenadas do local de residência do estudante. 

10.7 No período para atualização do cadastro, também deverá ser informada/atualizada a necessidade do uso do transporte escolar pelo 

estudante, observando o atendimento à Resolução n.º 777/2013 - GS/SEED, que orienta o uso do transporte escolar para a rede estadual, 

municipal de ensino e ou conveniadas. 

 

11. DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TURMAS 

ETAPA FAIXA ETÁRIA 
Nº CRIANÇAS/ POR 
TURMA//TURNO 

Berçário nascidos a partir de 01/04/2021 8 

Creche I 1 ano completo ou a completar até 31/03/2022 12 

Creche II 2 anos completos ou a completar até 31/03/2022 12 

Infantil III 3 anos completos ou a completar até 31/03/2022 15 

Infantil IV 4 anos completos ou a completar até 31/03/2022 20 

Infantil V 5 anos completos ou a completar até 31/03/2022 20 

 
 
12. DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS GESTORES: 
 A otimização dos trâmites e dos procedimentos para a atualização cadastral dos estudantes e efetivação das matrículas para o ano 

letivo de 2022, na rede pública municipal de ensino, envolve várias instâncias com suas devidas competências. 

12.1 Compete as Instituições de Ensino 
12.1.1 Realizar ampla divulgação do processo de cadastramento e matrícula no âmbito escolar e local; 

12.1.2 Preparar sua equipe para acolher, orientar e informar as famílias sobre as questões que envolvem o direito de matrícula dos estudantes 

na rede de ensino pública municipal, observando os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos serviços públicos; 

12.1.3 Comunicar a mãe/pai/responsável legal, os procedimentos necessários para efetivação da matrícula, no momento do cadastramento do 

estudante; 

12.1.4 Orientar a família sobre a importância de efetivar a matrícula na escola indicada, garantindo o direito de vaga na rede municipal de 

ensino; 

12.1.5 No ato da matrícula, dar ciência ao pai, à mãe ou ao responsável legal sobre os dispositivos regimentais da instituição de ensino; 

12.1.6 Orientar sobre a possibilidade de transferência na rede pública municipal de ensino, em qualquer série/ano, conforme período previsto 

no Cronograma de Matrículas; 

12.1.7 Conferir a relação nominal, nas situações onde não há emissão de Carta Matrícula, verificando se o estudante que procurou a 
instituição, consta da referida relação; 
12.1.8 Enviar às famílias a correspondência informativa sobre todos os procedimentos das matrículas para 2022; 
12.1.9 No ato da matrícula, dar conhecimento a mãe/pai/responsável legal, dos dispositivos regimentais da instituição de ensino; 

12.1.10 Cadastrar e atualizar no Sistema Escola Web (SERE) — na matrícula e rematrícula — as informações referentes à necessidade de 

utilização do transporte escolar para acesso e permanência na escola, respeitados os critérios contidos na Resolução no 777/2013—GS/SEED;  

12.1.11 Orientar o estudante maior de 18 anos ou a mãe/pai/responsável legal que caso este opte por matrícula em instituição de ensino 

diferente daquela indicada pela Secretaria de Estado da Educação, e que, neste caso, necessite de transporte, ficará responsável pela sua 

locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público; 

12.1.12 Planejar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura à oferta do transporte escolar aos estudantes da rede municipal de ensino. 

12.1.13 Zelar pela fidedignidade na coleta de informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários ao cadastramento e 

matrícula, de modo a evitar duplicidades ou registros incompletos; 

12.1.14 Dispor dos meios de comunicação locais para manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários 

para o processo de matrícula; 

 

 
 

12.1.15 Divulgar o Edital Instrutivo de Matrícula à equipe de professores e funcionários da instituição de ensino e à comunidade, incluindo 

informações a respeito das vagas e oferta de séries, turmas e turnos; 

12.1.16 Dar visibilidade ás informações contidas no presente Edital, em locais visíveis nos espaços físicos da instituição e manter edital com 

informações a respeito do cronograma de matrículas (Anexo I); 

12.1.17 Cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de otimizar o processo de matrícula. 

 

12.2 Compete a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
12.2.1 Dispor dos meios de comunicação locais e outros recursos midiáticos para realizar ampla divulgação do processo de 

cadastramento e matrícula e manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários; 

12.2.2 Preparar a equipe técnica para acolher, orientar e informar as famílias sobre as questões que envolvem o direito de matrícula dos 

estudantes nas instituições de ensino da rede pública municipal, observados os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos 

serviços públicos; 

12.2.3 Prestar informações ao pai, à mãe ou ao responsável legal sobre os procedimentos necessários para efetivação da matrícula, no 

momento do cadastramento do estudante, quando necessário; 

12.2.4 Orientar as famílias sobre a importância de efetivar a matrícula na instituição de ensino indicada, garantindo o direito de vaga na rede 

pública municipal de ensino; 

12.2.5 Planejar junto às instituições de ensino a oferta do transporte escolar aos estudantes da rede pública estadual de ensino; 

12.2.6 Orientar as instituições de ensino quanto aos procedimentos de matrícula; 

12.2.7 Monitorar o processo de matrículas; 

12.2.8 Acompanhar e assegurar o atendimento dos estudantes sem vaga na rede pública municipal, durante todo o ano letivo, inclusive 

contatando as direções das instituições de ensino, quando necessário. 

12.2.9 Planejar, definir e gerenciar os turnos, turmas e matrículas do ensino fundamental da rede pública municipal, com base nas 

demandas de estudantes para matrículas iniciais; 

12.2.10 Monitorar e realizar estudos para otimização do número de vagas, nas instituições de ensino da rede pública municipal, de acordo com 

a demanda de estudantes atendida, conforme dados do Sistema Escola Web e o espaço físico existente e legislação vigente; 

12.2.11 Propor a otimização de prédios em dualidade administrativa ou locados, com base nas informações de turmas e matrículas do 

Sistema Escola Web e dados referentes aos espaços físicos. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Ficamos vetadas a omissão de vagas e/ou a recusa de matrículas para: 

13.1.1 Estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, quando não houver necessidade de encaminhamento para 

instituição de ensino especializada; 

13.1.2 Em casos especiais, de irmãos gêmeos, trigêmeos e outros, a matrícula será assegurada a todos os gemelares, caso seja ofertada 

inicialmente a vaga para apenas um deles, na mesma instituição de ensino. 

13.2 A vaga escolar do estudante permanece garantida na instituição de ensino onde já se encontra matriculado ou para onde foi 
direcionado pela S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a  por Fluxo ou por Georreferenciamento, mesmo 
que o responsável legal não confirme a vaga. 
13.3 No início do ano letivo de 2022, o responsável legal deverá estar atento às convocações das instituições de ensino para entregar a 

documentação não apresentada no ato da matrícula. 

13.4 Para a emissão da transferência do estudante entre instituições de ensino, no decorrer do ano letivo de 2022, o seu responsável legal terá o 

prazo máximo de até 30 dias para entregar toda a documentação que ainda estiver pendente. 

13.4.1 As instituições de ensino também poderão emitir o Comprovante de Matrícula, com validade por 90 dias, quando solicitado pelo 

responsável legal do estudante, para comprovação de que estão estudando, para situações judiciais, bolsa família, apresentação no trabalho ou 

outros fins; 

13.5 A utilização do nome social poderá ser solicitada, no ato da matrícula pela mãe, pai, responsável legal, no caso de estudante menor de 18 

anos. 

13.6. As instituições de ensino deverão encaminhar ao Conselho Tutelar a relação nominal de estudantes que não efetivaram a confirmação de 

matrícula e rematrícula para orientação sobre o procedimento de Matrícula e Rematrícula 2022 até dia 20 de dezembro de 2021. Caso o 

pai/mãe/responsável legal não efetive a confirmação de matrícula e rematrícula até o dia 04 de fevereiro de 2022, deverá encaminhar 

novamente ao Conselho Tutelar a relação nominal de estudantes para providências cabíveis. 

13.6.1 A referida relação deverá conter nome completo do estudante, Código Geral de Matricula – CGM, do Sistema Escola WEB, endereço do 

estudante e escola na qual estava matriculado em 2021. 
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13.7 A violação ou descumprimento das determinações legais para a garantia constitucional e inalienável à educação poderá resultar em medidas 

administrativas e judiciais ou ações que se fizerem necessárias à regularização da situação educacional e à responsabilização das entidades 

e agentes, quando acionados pelos órgãos competentes, nos moldes do previsto no artigo 54, § 2º, da Lei n.º 8.069/90 ou outras legislações 

afins. 

13.8 Em casos de denúncias ou suspeita de irregularidades na vida escolar do estudante, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

procederá à verificação, mediante processo adequado e “aprova culpa ou dolo por parte da direção da instituição de ensino, serão impostas aos 

responsáveis, de acordo com a natureza da infração, as sanções previstas na legislação”, conforme determina a Deliberação n°. 09/2001, do 
Conselho Estadual de Educação. 

13.9 Os casos excepcionais ou omissos serão analisados e homologados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após verificação 

com as instituições de ensino da rede pública municipal; 

13.10 Caberá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e às instituições de ensino a orientação e o cumprimento das determinações legais da 

presente Orientação; 

13.11  Os casos não contemplados nesta Orientação serão analisados e homologados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Ipiranga, 16 de novembro de 2021. 

SILVANA CARNEIRO GOTTEMS 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS DO ANO LETIVO 2022 
PRINCIPAIS AÇÕES 

PERÍODO ASSUNTO 

18/11/2021 Início da campanha de divulgação do período de Matrícula e Rematrícula para o ano letivo de 2022 

25/11/2021 à 01/12/2021 Renovação de matrícula para alunos da Creche de 0 a 3 anos 

23/11/2021 
Emissão e entrega (SMEC e Instituições de destino) da Listagem com Relação Nominal dos 
estudantes da Educação Infantil: Creche II- CMEI Madre T Cacultá, infantil 4 anos - CMEI Evolução do 
Saber e Infantil 5 anos – Escola P. Anita T Púglia para efetivação de matrícula nova  

25/11/2021 à 01/12/2021 Matrículas novas dos alunos matriculados no ano letivo de 2021 na Creche 2 anos (CMEI Madre Tereza 
de Calcuta) que irão para Creche 3 anos (CMEI Evolução do Saber) 

25/11/2021 à 01/12/2021 Renovação de matrícula para alunos da Pré Escola – Infantil 4 anos 

Disponível na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura 
até o dia 29/11/2021 

Cadastro de Intenção de Vaga Creche de 0 a 3 anos para convocação para matrícula inicial do ano 
letivo de 2022. 

02/12/2021 
Levantamento das vagas internas da Educação Infantil Creche de 0 a 3 anos a serem disponibilizadas 
para as novas matrículas dos alunos que ainda não possuem vagas garantidas na rede pública 
municipal. 

A partir do dia 09/12/2021 Convocação dos pais e/ou responsável legal para matrícula inicial (novas) para Creche de 0 a 3 anos 
para o ano letivo de 2022. 

Disponível na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura 
no decorrer do ano letivo 2022 

Cadastro de Intenção de Vaga Remanecente Creche de 0 a 3 anos no decorrer do ano letivo 2022. 

02/12/2021 à 13/12/2021 Matrículas novas para Pré Escola – Infantil  de 4 a 5 anos 

02/12/201 à 13/12/2021 

Solicitação de vaga estudantes sem vaga garantida na rede pública municipal Pré - Infantil 4 e 5 anos: 
estudantes egressos de outras redes de ensino, de outros municípios, estados ou países (devido 
mudança de residência) e de estudante que por algum motivo desejar transferência para instituição 
diferente daquela em que estiver regularmente matriculado no ano letivo de 2021 

13/12/201 à 14/12/2021 
Levantamento de vagas da Educação Infantil Pré Escola - Infantil de 4 e 5 anos a serem 
disponibilizadas para as novas matrículas dos alunos que ainda não possuem vagas garantidas na rede 
pública municipal 

15/12/2021 à 16/12/2021 Reuniões técnicas para indicação das turmas pretendidas, bem como a distribuição destas turmas nos 
turnos existentes, preenchendo os formulários de direcionamento e propostas de atendimento (anexo V) 

16/12/2021 e no decorrer do ano 
letivo de 2022 

Efetivação da matrícula Pré – Infantil 4 e 5 anos para estudantes que solicitaram vaga egressos de 
outras redes de ensino, de outros municípios, estados ou países (devido mudança de residência) e de 
estudante que por algum motivo desejar transferência para instituição diferente daquela em que estiver 
regularmente matriculado no ano letivo de 2021. 

Até o dia 20/12/2021 
Encaminhamento ao Conselho Tutelar da relação nominal de alunos que não efetivaram a confirmação 
da matrícula e rematrícula dentro do prazo previsto, para orientação sobre periodo de Matrícula e 
Rematrícula. 

A partir de 01/02/2022 Matrícula dos alunos no Sistema Escola Web (SERE) 

 

 
 

 
 
 
 
ANEXO II 
 
 
PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que estará emitindo a Declaração de Vacina em suas duas unidades de atendimento, 

sendo: 

 

1. SALA DE VACINA URBANO I (Unidade do Santo Antônio): 
- ESF Urbano I; 

- ESF Urbano III; 

- ESF Lustosa. 

 

2. SALA DE VACINA URBANO II (Unidade do Ulisses Guimarães): 
- ESF Urbano II; 

- ESF Coatis/São Braz; 

- ESF Colônia Adelaide. 

 

O horário de atendimento será das 08:30 h às 12:00 h e das 13:00 h às 16:30 h. 
Para maiores informações contatar a Agente Comunitária da sua região ou a Secretaria Municipal de Saúde ((42) 3242-8540) / 

Urbano I  ((42) 3242-8598 /3242-8599) / Urbano II ((42) 3242-8580/3242-8581). 

 

IMPORTANTE: Por se tratar de um documento obrigatório para efetivação de matrícula e/ou rematrícula na rede municipal de ensino, 

conforme estabelece a Lei Estadual n°. 19.534/2018, a Declaração de Vacinação deverá ser apresentada na instituição de ensino e conforme 

convocação dessa, sob pena de invalidação da matrícula, a qual só será aceita se emitida a partir do mês de outubro de 2021. 

 
 
ANEXO III 

(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA 
 

Sr.(a).________________________________________________________________ 

(Nome da mãe/pai/responsável do estudante) 

 

Declaramos para os devidos fins, que há disponibilidade de vaga para o(a) estudante(a) ________________________________________ CGM 

nO  ____________ no(a)       (ano/série) ,no(a) ( nome da instituição). 

Lembramos que a vaga estará disponível pelo prazo de 03 (três) dias úteis, período no qual o pretendente à matrícula ou seu responsável deverá 

confirmar matrícula, apresentando todos os documentos necessários. Após este prazo, não mais haverá garantia de vaga. 

A mãe/pai/responsável que optar por matricula em instituiçõa de ensino diferente daquela indicada pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção. 

Município,___ de ___________ de 202__  

 
(assinatura e carimbo da Direção da Instituição) 

Obs.: Cabe lembrar que o pai/mãe/responsável pelo estudante(a) que optar por matrícula de seu filho(a), em instituição de ensino diferente 

daquela indicada e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público. 

Documentos necessários para matrícula (original e cópia): 

• Certidão de Nascimento ; 

• Comprovante de residência e fatura da concessionária de energia atualizada; 

• Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da escola de origem ou Declaração de Escolaridade emitida pelo SERE 
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• Declaração de Vacinação 

 

ANEXO IV 
(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 
 

 

Eu ____________________________________ (nome da mãe/pai/responsável),  declaro  que o (a) 

____________________________________________________ (nome do  estudante e CGM) com matricula/vaga assegurada no(a) ______ 

(ano/série), da Escola ____________________________________________ ( nome da instituição), desiste da matrícula/vaga, por motivo de 

transferência , estando cinte de que a partir deste momento, a vaga fica disponível à para recebimento de nova matrícula. 

 

 Ipiranga, ______ de ____________________ de 202_  

 

 
(assinatura do responsável e RG) 

 

 

 

Obs.: Cabe lembrar que o pai/mãe/responsável pelo estudante(a) que optar por matrícula de seu filho(a), em instituição de ensino diferente 

daquela indicada e neste caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Escolar Público 

 

ANEXO V - PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS 
INSTITUIÇÃO :   
 
Dualidade administrativa 

Dualidade Adminstrativa : (  ) sim       (  ) não 

Há compartilhamento de salas de aula: (  ) sim      (  ) não 

Nº de salas que podem ser usadas pelo município 

 

M=                 T=                 N= 

Nº de salas que podem ser usadas pelo  

Estado 

M=                 T=                  N=    

Sala de Aula 
 

Total de salas =  
Descrever caso utilizem outros espaços (laboratórios / biblioteca/ etc) adaptado como salas de aula e quais turmas seram atendidas 

neste ambientes. 

Possui estudantes que utilizam tranporte escolar gratuito:   (  ) Sim     (  ) Não 

 (  ) Matutino                            (  ) Vespertino                                 (  )   Noturno 

EDUCAÇÃO INFANTIL -   0 A 3 ANOS 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  Berçario I Berçario II Maternal I Maternal II 
Manhã     

Tarde      

EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 E 5 ANOS 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  INFANTIL 4 INFANTIL 5 

Manhã   

Tarde    

 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL /EJA 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO EJA 

 

 
 

Manhã      

Tarde       

Noturno      

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  CLASSE ESPECIAL SALA RECURSOS E D.V. 

Manhã   

Tarde    

ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2022 

Turno  SALA COMPLEMENTAR SALA DE APOIO 

Manhã    

Tarde    

JUSTIFICATIVA  E OBSERVAÇÕES: 

 

ASSINATURA DO DIRETOR  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL SMEC 

 
 
 
ANEXO VI – FORMULÁRIO DE REMATRÍCULA 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
DADOS DA(O) ALUNA(O) 
CGM  Nome Completo da(o) Aluna(o)      

ANO LETIVO    
CADASTRO SITUAÇÃO NO ANO ATUAL 

Endereço (novo) ( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Não se 
aplica 
Telefone Responsável Legal (novo)  Telefone Estudante (novo)    SITUAÇÃO 
NO ANO ANTERIOR Unidade Consumidora (nova)   Declaração de Vacina ( ) Sim   ( ) Não (    ) 
Aprovada(o) (     ) Não frequentou Beneficiário Bolsa Família (  ) Sim   ( ) Não Tipo de Veículo Utilizado (    ) Ônibus   (    
) Van/Kombi   (   ) Bicicleta (    ) Progressão Parcial (     ) Abandonou Utiliza o transporte    ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco até 
5 Pessoas  (    ) Micro ônibus (    ) Reprovada(o) (    ) AES 
Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco de 5 a 15 Pessoas (    ) Barco de 15 a 35 Pessoas (    ) Repr. 
por Frequência (    ) Não se aplica 

ESCOLARIZAÇÃO 
( ) REGULAR ( ) PROFISSIONAL ( ) ESPECIAL ( ) EJA 
Curso Cód. Curso Série/Ano Turma Turno 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
( ) Ensino Fundamental FASE I ( ) Ensino Fundamental FASE II ( ) Ensino Médio 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL/CAEE 
Curso(1) Cód. Curso Turma
 Turno 

  Curso(1) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(2) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(2) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(3) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(3) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(4) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(4) Cód. Curso Turma Turno  

 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar 
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do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da 
imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento 
e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção. 
Requerente (Responsável Legal ou Estudante Maior 18 anos)  
 
Data: / /     

Secretária(o) Diretor(a) 
ANO LETIVO    

CADASTRO SITUAÇÃO NO ANO ATUAL 
Endereço (novo) ( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Não se 
aplica 
Telefone Responsável Legal (novo)  Telefone Estudante (novo)    SITUAÇÃO 
NO ANO ANTERIOR Unidade Consumidora (nova)   Declaração de Vacina ( ) Sim   ( ) Não (    ) 
Aprovada(o) (     ) Não frequentou Beneficiário Bolsa Família (  ) Sim   ( ) Não Tipo de Veículo Utilizado (    ) Ônibus   (    
) Van/Kombi   (   ) Bicicleta (    ) Progressão Parcial (     ) Abandonou Utiliza o transporte    ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco até 
5 Pessoas  (    ) Micro ônibus (    ) Reprovada(o) (    ) AES 
Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não (    ) Barco de 5 a 15 Pessoas (    ) Barco de 15 a 35 Pessoas (    ) Repr. 
por Frequência (    ) Não se aplica 

ESCOLARIZAÇÃO 
( ) REGULAR ( ) PROFISSIONAL ( ) ESPECIAL ( ) EJA 
Curso Cód. Curso Série/Ano Turma Turno 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
( ) Ensino Fundamental FASE I ( ) Ensino Fundamental FASE II ( ) Ensino Médio 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

 Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Semestre Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

Turno Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 
 

Disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento %    ( ) outros (  )   SEDE
 ( )     APED 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL/CAEE 
Curso(1) Cód. Curso Turma
 Turno 

  Curso(1) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(2) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(2) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(3) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(3) Cód. Curso Turma Turno  

Curso(4) Cód. Curso Turma
 Turno 

 Curso(4) Cód. Curso Turma Turno  

 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar 
do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da 
imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento 
e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção. 
Requerente (Responsável Legal ou Estudante Maior 18 anos)  
 
Data: / /     

Secretária(o) Diretor(a) 
 
 
 
ANEXO VII - FORMULÁRIO DE MATRICULAS NOVAS 
 

REQUERIMENTO DE   MATRÍCULA 

Estabelecimento    

DADOS DA(O) ALUNA(O) 
CGM Nome Completo da(o) Aluna(o) 

Cert.Nasc./Casamento nº Livro Folha Data da 
Emissão 

 Nome do Cartório Município UF 

 / /   

 

 
 

Certidão de Nascimento/Casamento (modelo novo) matrícula nº Municipio de registro Declaração de 
Vacina 

  (Obrigatório para 
menor de 
18 anos) 

( ) Sim ( ) 
Não  ( ) Maior de 18 

anos 
RG//RNE/RNM UF Órgão 

Emissor 
Data da 
Expedição 

Passaporte/RNE/RNM Nacionalidade 

Data de Nascimento  Gênero Estado Civil Naturalidade/Municíp
io 

U
F 

País Local de nascimento U
F 

País 
 / /  
 
CPF 

 
Título de Eleitor nº 

 
Zona 

 
Seçã
o 

 
Carteira de 
Reservista nº 

Participa do Bolsa 
Família 

  Cód. de 
Identificação 
Social - NIS nº 

( ) Sim (  ) 
Não 

    

Cor/Raça   Como a(o) aluna(o) se 
autodeclara 

      No caso de Indígena      No caso de aluna(o) não 
indígena, pertence a uma 
Comunidade 
Remanescente de 
Quilombo? 

(Conforme a 
Certidão) 

 ( ) 
Branca(o) 

  ( ) 
Amarela(o) 

 ( ) Preta(o)   ( ) 
Guarani 

( ) Xetá   ( ) 
Kaingang 

 

  (   ) 
Indígena 

   ( ) Parda(o) ( ) Não 
declarada 

   (   ) 
Xokleng 

(   ) Outros. 
Qual? 

      ( ) 
Sim 

 (   ) 
Não 

FILIAÇÃO 
Filiação (1) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

Filiação (2) 

RG/RNE/RNM UF CPF: Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um(a) responsável legal diferente ao informado no campo 
RESPONSÁVEL LEGAL 
Filiação (3) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

Filiação (4) 

RG/RNE/RNM UF CPF Celular/WhatsApp Liberar o acesso ao aplicativo 
Escola Paraná e a Área do 
aluno para fins de consulta. 

E-mail  (   ) 
Sim 

   (   ) Não 

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um(a) responsável legal diferente ao informado no campo 
RESPONSÁVEL LEGAL 
Nome da(o) Responsável Legal (Essa pessoa será a única autorizada a solicitar/realizar matrícula e/ou transferência online) Parentesco 

CPF da(o) Responsável Legal Celular/WhatsApp da(o) responsável 
legal 

E-mail (sugere-se a utilização de e-mail pessoal) 

Celular/WhatsApp/aluna(o) E-mail do aluna(o) 

ENDEREÇO / CONTATO 
Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Travessa, etc.) Número Complement

o 
Bairro Município               U

F 
    País de 

Residência 
CEP Caixa Postal Tipo Identificação GEO Número da conta de luz/água Telefone Residencial Telefone 

Comercial/Ramal 
TRANSPORTE ESCOLAR 
PÚBLICO 

   Tipo de Veículo 
Utilizado 

               
Utiliza   o   transporte   
escolar 
ofertado pelo poder 
público 

Transporte 
Escolar 
Adaptado 

 (   ) 
Ônibus 

 (     ) Barco até 5 
Pessoas 

 (  ) Barco acima de 35 
Pessoas 

 Zona 
Residencial 
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       (  ) Micro-
ônibus 

(     ) Barco de 5 a 15 
Pessoas 

(  ) 
Bicicleta     (     ) 

Rural 
   

(     ) Sim (     ) 
Não 

(     ) 
Sim 

   (     ) 
Não 

(   ) Van/Kombi (   ) Barco de 15 a 35 
Pessoa 

s (  ) Tração Animal    (     ) 
Urbana 

  

Justificativa para o transporte escolar público 
(   ) Reside a distância igual ou 

superior a 2 Km 
  (   ) No trajeto há fatores de risco 

ao aluno 
 (   ) Deficiente de 

locomoção 
        

(   ) Ausência de acessibilidade e/ou presença de 
barreiras no trajeto 

       (   ) Obstáculos físicos no trajeto como rodovias, rios, 
ferrovias, etc... 

 

A(o) aluna(o) ou responsável que optar por matrícula em estabelecimento diferente daquele indicado pela Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte, seguindo o procedimento de matrícula, abdica do direito à utilização do transporte escolar público. 

 
MATRÍCULA DA (O) ALUNA(O) 

 
CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ENSINO MÉDIO/CURSOS TÉCNICOS/FORMAÇÃO DE DOCENTES/CELEM/EJA 

FASE I E II E MÉDIO(SERE) 
Curso    Cód. Curso          Série/Ano/Período/Etapa/Semestre    Turma        Turno  Formas de Ingresso (    ) Inicial (    ) Transferência (    ) Classificação por avaliação ou idade   ( ) Reclassificação 
Exceções da matrícula (1) Adaptação (2) Dependência (3) Integralização 
(   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma  (   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma  (   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma     
(   )       Código Disciplina Série/Ano Turno Turma 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SEJA) 

(   )     Ensino Fundamental FASE I (   )     Ensino Fundamental FASE II (   )    Ensino Médio 
Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE ( ) APED Turma     Disciplina Forma de oferta      ( ) 
Individual (   )       Coletiva (   ) SEDE (   )       APED    Turma     
Formas de Ingresso (    ) Inicial (    ) Transferência (    ) Classificação por avaliação ou idade (   ) Reclassificação 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE) 
(   ) Ensino Fundamental FASE I (   ) Ensino Fundamental FASE II (   ) Ensino Médio 
Formas de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação 
(  )  Semestre 1 Turno  (  )  Semestre 2 Turno  (  )   Semestre 3 Turno   (  )  Semestre 4 Turno   disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) 
APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE ( ) 
APED Local Aped     disciplina  ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros  (  )  SEDE (        )        
APED        Local      Aped (   )   Semestre 1      Turno                     (   )   Semestre 2      Turno                     (   )    Semestre 3      Turno                         
(   )   Semestre 4      Turno           disciplina                                     (  ) AES     ( ) Aproveitamento     %      (  ) outros                                            (   
)   SEDE        (     )     APED     Local   Aped disciplina                                     (  ) AES     ( ) Aproveitamento     %      (  ) outros                                            
(   )   SEDE        (     )     APED     Local   Aped disciplina                                     ( ) AES    ( ) Aproveitamento      %     ( ) outros                                           
(  )  SEDE        ( ) APED Local Aped                         
disciplina ( ) AES    ( ) Aproveitamento % ( ) outros (  )  SEDE (  )  APED   Local Aped 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
Ensino Religioso ( ) Sim ( ) Não 

2ª - L.E.M. ( ) Sim Qual?      
( ) Não 

REDE DE ORIGEM DA(O) ALUNA(O) 
(  ) do Paraná ( ) do Paraná 

(  ) Pública (  ) Outra UF Qual?  (  ) Particular (  ) Outra UF Qual?  (  ) Outro País Qual?    (  ) Outro País Qual? 
ENSINO DE ORIGEM (  ) Especial (  )  EJA (  )    Regular (  ) Infantil ( ) Creche 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 
(   )   Necessita de Atendimento Educacional Especializado (preencher anexo) ( )   Não necessita de Atendimento Educacional Especializado 
OBSERVAÇÕES 
 
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) aluna(o) supracitada (o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar do 
Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da imagem e dos 
registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas 
públicas e atendimento à rede de proteção. 

Nome do Requerente ( Responsavel Legal ou Estudante maior de 18 anos)      Local, data , / /      
Assinatura Responsável Legal 
Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está completa e preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente. 

(  )  Sim (  )    Não Pendências 
 
 
Local, data   , / /  
   
Secretária(o) Direção 

 

 

ANEXO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
TIPO DE DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

( ) Altas Habilidades/Superdotação ( )    Baixa Visão ( )    Deficiências Múltiplas 
( ) Deficiência Intelectual ( )    Surdez (usuário de Libras) ( )    Transtorno do Espectro Autista 
( ) Deficiência Física ( )    Deficiente Auditivo (não faz uso de Libras) ( )    Transtornos Mentais 
( ) Cegueira ( )    Surdocegueira ( )    Distúrbios de Aprendizagem 

Documentos apresentados no Ato da Matrícula Data da 
Avaliação 

 Documentos apresentados no Ato da Matrícula Data da 
Avaliação 

( ) Avaliação audiométrica  / / ( ) Laudo fisioterápico / / 
( ) Avaliação de Ingresso  / / ( ) Laudo médico (clínico em geral) / / 
( ) Avaliação psicológica/psicométrica  / / ( ) Laudo neurológico/psiquiátrico / / 
( ) Avaliação psicopedagógica  / / ( ) Laudo oftalmológico / / 
( ) Parecer pedagógico  / /  

DIAGNÓSTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Cegueira Requer atendimento 

especializado 
Deficiência Intelectual Requer atendimento 

especializado 
 

( )  Acidentes (   ) Sim (  ) Não (   )    Diagnóstico desconhecido (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Catarata Congênita (   ) Sim (  ) Não (   )    Microcefalia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Diagnóstico desconhecido (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome de Down (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Glaucoma (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome de Rett (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Retinose Pigmentar (   ) Sim (  ) Não (   )    Síndrome do X Frágil (  ) 
Sim 

( ) Não 

Deficiência Física Requer atendimento 
especializado 

Baixa Visão Requer atendimento 
especializado 

( )  Diagnóstico desconhecido 
( )  Distrofia Muscular ( ) 
Lesão Medular 

(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 

(   )    Baixa visão (20/80 a 20/150) 
(   )    Baixa visão (20/200 a 20/400) 
(   )    Baixa visão (20/500 a 20/1000) 

(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 

(  ) Não 
(  ) Não 
(  ) Não 

( )  Lesão Neurológica (   ) Sim (  ) Não Surdez (usuário de Libras) Requer atendimento 
especializado 

( )  Lesão Neuromuscular (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderada (41 a 55 
dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Paralisia Cerebral (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderadamente 
severa (56 a 70 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

Surdocegueira Requer atendimento 
especializado 

(   )    Perda auditiva severa (71 a 90 dB) (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Anomalias Múltiplas Congênitas (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva profunda (acima de 
91 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

(   )    Diagnóstico desconhecido (   ) Sim (  ) Não Deficiência Auditiva (não faz uso de 
Libras) 

Requer atendimento 
especializado 

(   )    Prematuridade 
(   )    Rubéola Congênita 

(   ) Sim (  ) Não 
(   ) Sim (  ) Não 

(   )    Perda auditiva leve (26 a 40 dB) 
(   )    Perda auditiva moderada (41 a 55 
dB) 

(  ) 
Sim 
(  ) 
Sim 

(  ) Não 
(  ) Não 

(   )    Síndrome de Usher (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva moderadamente 
severa (56 a 70 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

Transtrono do Espectro Autista Requer atendimento 
especializado 

(   )    Perda auditiva severa (71 a 90 dB) (  ) 
Sim 

( ) Não 

(  )  Autismo (   ) Sim (  ) Não (   )    Perda auditiva profunda (acima de 
91 dB) 

(  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Síndrome de Asperger (   ) Sim (  ) Não Distúrbios de Aprendizagem Requer atendimento 
especializado 

Transtonos Mentais Requer atendimento 
especializado 

(   )    Discalculia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Esquizofrenia (   ) Sim (  ) Não (   )    Dislalia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Psicose (   ) Sim (  ) Não (   )    Dislexia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Transtorno Opositor Desafiante (   ) Sim (  ) Não (   )    Disortografia (  ) 
Sim 

( ) Não 

( )  Transtrono de Conduta (   ) Sim (  ) Não (   )    TDAH (  ) 
Sim 

( ) Não 

ADAPTAÇÃO EM MATERIAL PEDAGÓGICO 
(  )  Livros ampliados (  )  Sorobã (   ) Carteiras adaptadas (   )    Materiais de Comunicação Alternativa 
(  )  Reglete ( ) Material em Braile (   ) Computadores adaptados 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA USO DA(O) ALUNA(O) E PARTICIPAÇÃO EM 
AVALIAÇÕES 

( )  Auxílio-Ledor (   )    Leitura Labial ( ) Prova de Língua Portuguesa como 
segunda língua para Surdos e 
Deficientes Auditivos 

(   )   Vídeo 
em Libras (   
)   Prova 
em Braile ( 
) Nenhum 

( )  Auxílio-Transcrição (   )    Prova Ampliada (fonte tamanho 18) 
( )  Guia-Intérprete (   )    Prova Ampliada (fonte tamanho 24) 
( )  Tradutor-Intérprete de LIBRAS (   )    CD com áudio para Deficiente Visual 
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LOCOMOÇÃO 
(   )    Faz uso de cadeira de roda (  )  Faz uso de muletas, bengalas, entre outros ( )  Outros. Quais:    
 

RECURSOS HUMANOS 
(  ) Tradutor Intérprete de Libras (  )  Atendente ( )  Professor de Apoio 

Permanente 
  

 
ATENDIMENTO MÉDICO/CLÍNICO QUE A(O) ALUNA(O) RECEBE 

(    ) Outros atendimentos
 Quais
? 

   

Dia e horário desses atendimentos 
 
 

Dia e hora de preferência para o AEE 
(   )   Segunda-feira Horário  (   )     
Terça-feira (   )   Quarta-feira Horário 
 (   )    Quinta-feira 
(   )   Sexta-feira Horário 

Horár
io 
Horár
io 

   
   

 
OUTRAS PARTICULARIDADES 

ANEXO VIII  -  FICHA DE SAÚDE 

DADOS DA(O) 
ALUNA(O) 

CGM Nome Completo da(o) Aluna(o) 
FILIAÇÃO 

Filiação (1) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (2) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (3) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Filiação (4) Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Responsável Legal Contato/Fone/Celular/WhatsApp 
Na ausência dos responsáveis entrar em contato com Contato/Fone/Celular/WhatsApp 

HISTÓRICO DE 
SAÚDE 

Convênio Tipo Sanguíneo Fator RH 

Faz uso de medicamento de uso contínuo? (    ) Não ( ) Sim   Qual(is)? 
 

EM CASO POSITIVO, ANEXAR UMA CÓPIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ORIENTAÇÕES EM CASO DE EMERGÊNCIAS A ESCOLA 
PODE MEDICAR DESDE QUE TENHA RECEITA VÁLIDA COM A DOSAGEM E OS HORÁRIOS ESPECÍFICOS 

Vacinação em dia? ( ) Sim 
 
Cirurgias?     (   ) Não ( ) Sim   Qual(is)? 

(   ) Não ANEXAR A ESTA FICHA A DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO  

Alergias? (   ) Não (   ) Sim
 Tipo: 
 
 
 
Observações: 

( ) Alimentos. Quais? 

(   ) Medicamentos. 

Quais? ( ) Outros. 

Quais? 

 

Doença Crônica? 
( ) Asma/bronquite 
(    ) Conjuntivite/ Rinite 
Alergica ( ) Cardiopatia 
( ) Convulsão/ Doença Neurológica 
Observações 

 

(   ) Diabetes ( ) Obesidade 
(   ) Doença da Tireóide (   ) 
Outra(s) ( ) Hemofilia/ Doenças do Sangue 
( ) Hipertensão Arterial 

 

Deficiências 

(   ) Visual

 Es

pecifique (   ) 

Auditiva          

Especifique (   ) 

Físic Espcifique 

(   ) Outra(s)          Especifique 
TEM ALGUMA RESTRIÇÃO PARA ATIVIDADES FÍSICAS (    ) SIM (   ) NÃO 

 

 

 
EM CASO POSITIVO, ENCAMINHE PARA A SECRETARIA O DOCUMENTO QUE AMPARA LEGALMENTE O IMPEDIMENTO OU QUE 
ORIENTE SOBRE AS RESTRIÇÕES. 

 

AUTORIZAÇÃO
 

Eu,                                                                                            responsável legal pela(o) 
aluna(o) acima citada(o), autorizo o Colégio/Escola ....................................................................... , em caso de emergência, encaminhar minha 
(meu) 
filha(o) ao Pronto Socorro mais próximo, cabendo fazer os encaminhamentos necessários com a apresentação desta ficha e comunicar- me 
imediatamente. 
 
Local, data 

 
  , / /      

 R.G e Assinatura do Responsável Legal 

 

 
ANEXO IX    -    TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 
 
 

Nos termos do artigo 49 da Lei n° 9.610/1998, por este instrumento o(a) Sr(a), 
      , RG n° , CPF  , residente e domiciliado   no   endereço      , bairro  , cidade , na qualidade de responsável titular do(a) menor      , doravante denominado CEDENTE, cede 
gratuitamente, pelo prazo indeterminado e de modo absoluto, para utilização da Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte do Paraná, nesta ocasião denominada CESSIONÁRIO(A), o direito de uso de imagem, áudio, vídeo e/ou produção 
textual para fins pedagógicos. 

O CEDENTE, fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias impressas, WEB e televisivas. Esta 
cessão afasta o CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer espécie de indenização ou compensação em virtude 
do uso e administração do material, inclusive requerer o contido no art. 247 da Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

O(A) CESSIONÁRIO(A), por sua vez, compromete-se a utilizar o material descrito para produção didático-pedagógica, 
formação e em casos de sem fins lucrativos. 

 
 

Local: , de de 2 . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Responsável Legal 

RG:   

CPF:   
 

 
 
(Timbre da Escola) 
ANEXO X – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR 
      Eu  ______________________________________,  e portador (a) do R.G. N __________________ 

Responsável pelo estudante (a) ____________________________________________ residente  à  

________________________________ n°. _______ Vila: _____________ Bairro ___________________ Cidade 

_______________ Tel ________________, pelo presente termo assumo a responsabilidade pelo comportamento do(s) 

estudante(s) acima, dentro do veículo do Transporte Escolar, respondendo na forma da legislação vigente por qualquer dano 
ou avaria, total ou parcial, causados pelo mesmo, bem como assumo também a responsabilidade pelo cumprimento das 

Normas para utilização do Transporte Escolar, descritas abaixo, sob pena de interrupção total ou parcial do transporte, 

além do registro da ocorrência junto aos órgãos competentes, ou seja, Conselho tutelar e Promotoria da Infância e 
Juventude. 
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Normas para utilização do Transporte Escolar Rural 

• Os responsáveis legais pelos estudantes deverão acompanha-los até o embarque nos veículos e após o 

desembarque dos mesmos no ponto estipulado. 

• O transporte escolar, é para o descolamento do ponto de embarque, do local onde o estudante reside até a escola e 

vice-versa, somente no seu período de aula; (salvo os estudantes devidamente matriculados nos Programas 

Federais e Estaduais)                                         
• Em caso de estragos ou danos materiais nos veículos que realizam o transporte escolar, os consertos dos mesmos 

deverão ser pagos pelo representante legal do estudante e ou por ele mesmo caso seja de maior idade. 
• É proibido jogar lixo pelas janelas do veículo; o lixo dever ser retirado do veículo e depositado em lixeiras 

apropriadas. 

• É proibido zombar, xingar ou arremessar objetos nas pessoas que estão dentro ou fora do veículo, bem como 

colocar a cabeça ou parte do corpo para fora das janelas dos veículos. 

• É proibido fumar no interior do veículo. proibida a ingestão de bebidas e/ou alimentos, no interior do veículo, pois 

pode causar morte por asfixia; 

• É proibida a entrada e permanência de pessoas alcoolizadas dentro do veículo;         

• Todos os usuários devem comportar-se de maneira ordeira, ou seja, sem bagunça e gritos dentro do veículo; 

• Todos os estudantes devem sentar-se, colocar o cinto de segurança e somente levantar para o desembarque, 

após o veículo parar completamente; 

• Todos os estudantes devem fazer fila para embarque e desembarque do veículo, para evitar correrias e atropelos, 

que podem causar acidentes; 

• Os professores que utilizam o transporte só poderão sentar-se, caso todos os estudantes estejam sentados e ainda 

sobrem lugares vazios;         

• É proibido o transporte de qualquer tipo de produto, compras de supermercado, combustível, pneus e outros objetos 

no interior do veículo; 

• Os estudantes devem respeitar o motorista do veículo, evitando gestos ou palavras de gracejo e/ou ofensa. 

Ipiranga, ____ de ____________ de 202__. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 

DECRETO 117/2021 
 

                                                                                   Dispõe sobre o Regulamento Próprio para o funcionamento do Sistema de 
Progressão Funcional na Carreira do Magistério Municipal. 

 
                                                                                              
 
Art.1º- O presente documento vem regulamentar o Processo de Progressão Funcional do Quadro Próprio do Magistério (QPM) de acordo 
com a situação funcional de cada servidor. 
Parágrafo Único: Os dados aqui explicitados correspondem aos artigos da Lei Complementar nº 01/2003 (Estatuto do Magistério 
Municipal). 
Art.2º- Os certificados de curso para efeito de computação do avanço terão validade a partir 2018, com carga horária igual ou superior a 8 
horas e seguindo as seguintes exigências: 
    I- Não serão aceitos certificados, declarações, históricos escolares sem identificação e assinaturas do responsável pelo órgão expedidor. 
    II- Não serão aceitos atestados ou declaração de realização de cursos, somente certificados e que apresentem carga horária igual ou 
superior a 8 horas. 
   III- Em todos os certificados e certidões deverá constar registro da carga horária. 
Art.3º- Em respeito ao formulário de Progressão por merecimento, no que tange o item A onde fala da frequência e assiduidade, ressalta-
se que o profissional que apresentar atestados médicos ou odontológicos terão as faltas justificadas e não sofrerão prejuízos em relação 
a pontuação relativa a este item comprovados em boletins de frequência no período avaliado. 
Art. 4º- O formulário de avaliação para Progressão Funcional encontra-se no Anexo I deste regulamento. 
Art.5º- O instrumento para o exame de Aferição de Conhecimentos e de Conteúdos Pedagógicos, de que trata o Art.5 da Lei complementar 
01/2003, será a elaboração de um relatório de cada profissional sobre os conteúdos estudados nos Programas de Formação Continuada 
a ser avaliado pela comissão de avaliação designada pelo SMEC.  
Art.6º- Para fins de pontuação atingida na apresentação de certificados permanece carga horária de 120 horas de curso. Caso seja 
computado menor número, os mesmos tornar-se-ão sem efeito. Se ultrapassar a carga horária a mesma não terá valor maior. 
Parágrafo Único- O profissional que tiver duas matrículas será avaliado por matrícula, portanto a carga horária de 120 horas de curso 
será por matrícula.  
Art.7º- O processo de Progressão Funcional dar-se-á mediante formulário de Progressão por merecimento, e provas de títulos e será 
concedida ao profissional do magistério que comprovar efetivo exercício profissional e participação em atividades na área profissional. 
Parágrafo 1º- A Progressão Funcional acontecerá sob a forma de notas, computadas conforme o estabelecido no Formulário de 
Progressão Funcional. 
Parágrafo 2º- O número de pontos necessários para efetivar a passagem de uma referência para a consecutiva será de 70% do total de 
pontos avaliados. 
Parágrafo 3º- Para privilegiar a máxima produção do profissional da Carreira do Magistério, no exercício de suas funções será observado 
o seguinte:  
   I – Serão descontados proporcionalmente ao número de dias letivos oficiais, os dias de afastamento, sendo que o percentual de faltas 
obtido será deduzido obrigatória e automaticamente do total de pontos previstos no item “Comprometido com a ação educativa (frequência, 
assiduidade, pontualidade, participação)’’, sem prejuízo dos demais fatores de avaliação que possam implicar na redução da pontuação 
deste quesito. 
  II – Excetuam-se dessa regra, unicamente os afastamentos motivados por férias, casamento, luto, júri, licença, no caso de acidente de 
trabalho ou em decorrência de doença profissional. 
  III – Nos casos de afastamento para atender convocação para serviço militar, exercício de mandato eletivo e licença sem vencimentos, 
se o período de afastamento abranger a totalidade dos dias letivos, o profissional não terá direito a avaliação naquele ano, ficando com 
pontuação zero. Se o afastamento for parcial, aplicar-se-á a regra da proporção entre os dias letivos e os dias de afastamento. 
Art. 8º- Não poderá ser promovido o integrante do QMM: 
     I- Em estágio probatório. 
     II- Licenciado para o exercício de mandato eletivo. 
     III- Licenciado para o trato de interesses particulares. 
     IV- A disposição de órgãos alheios à SMEC. 
Art.9º- O prefeito Municipal no uso de suas atribuições aprovará os colegiados destinados a proceder aos respectivos processos de 
Progressão Funcional de cada estabelecimento de ensino. 
Parágrafo 1º- Quando se tratar dos profissionais lotados na SMEC, o colegiado será composto por: 
  I.    Secretário Municipal de Educação. 
  II.   Diretor do Departamento ao qual o profissional está vinculado. 
  III. Pedagogo das escolas municipais (escolhido por seus pares) 
  IV. Diretor escolar (escolhido por seus pares) 
Parágrafo 2º- Quando se tratar do Secretário Municipal de Educação (se for ocupante de cargo efetivo do magistério): 
  I.    Um funcionário ligado ao setor administrativo da Prefeitura, designado pelo Prefeito Municipal. 
  II.      Diretor escolar (escolhido por seus pares) 
  III.     Pedagogo das escolas municipais (escolhido por seus pares) 
  IV.    Funcionário da SMEC. 
Parágrafo 3º- Quando se tratar dos Diretores Municipais: 
   I.      Secretário Municipal de Educação. 
   II.     Diretor do Departamento de Administração Educacional da SMEC 
   III.    Coordenador ou pedagogo da SMEC. 
   IV.    Professor da escola cujo diretor está sendo avaliado. 
Parágrafo 4º - Quando se tratar de pedagogo e coordenador das Escolas Municipais: 
  I.   Secretário Municipal de Educação. 
  II. Coordenador ou pedagogo da SMEC. 
  III. Diretor da escola cujo funcionário está sendo avaliado 

  IV. Professor da escola cujo funcionário está sendo avaliado. 
Parágrafo 5º- Quando se tratar de professores lotados nas Escolas Municipais: 
  I. Coordenador ou pedagogo da SMEC do Setor ao qual o professor está ligado. 
  II. Diretor da escola cujo funcionário está sendo avaliado. 
  III. Pedagogo ou coordenador da escola. 
  IV. Professor da escola cujo funcionário está sendo avaliado. 
Art.10º - Os colegiados da Progressão Funcional requisitarão à SMEC o apoio administrativo necessário ao desempenho das suas funções. 
Art. 11º - Quanto a porcentagem para o avanço a qual será igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total dos pontos, este deverá 
priorizar o item j da ficha de Progressão por Merecimento (aproveitamento em Programas de Capacitação), para conquistar o direito de 
avanço. 
Art.12º- Ao viabilizar a Progressão Funcional dos Profissionais da Educação que no ato da implementação, encontram-se afastados da 
sala de aula, mas que desempenham funções pertinentes ao cargo no período tem assegurado seus direitos em participar da Progressão 
Funcional. 
Art. 13º - No ato da prova de títulos, os mesmos poderão ser apresentados mediante procuração, com justificativas feitas a equipe da 
SMEC, anteriormente à data estabelecida para a Progressão Funcional. 
Art. 14º - Os certificados e certidões da Prova de Títulos, bem como o relatório para exame de aferição de Conhecimentos e de Conteúdos 
Pedagógicos deverão ser apresentados na SMEC de acordo com o cronograma abaixo: 
Para as progressões do 2° semestre: do dia 02 e 03 do mês de dezembro, das 8 às 12 horas das 13 às 17 horas. 
Art. 15º- O professor que não avançar por 02 (duas) vezes consecutivas, permanecerá à disposição da SMEC para que tomem as medidas 
cabíveis como transferências, ou readaptação. 
Art. 16º - Após avaliação o Órgão Municipal de Educação encaminhará Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal. Em caso de 
avaliação abaixo da média será dado ciência ao Servidor esclarecendo os motivos, cabendo ao mesmo o direito da imposição do recurso 
em âmbito administrativo no prazo de 48 horas. 
Art. 17º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com seus colegiados. 
                                                                                  
 
 

Ipiranga, 18 novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
 
            Nome: xxxxxxxxxxx                                                                                               Matrícula:   xxxxxx 
           Cargo: PROFESSOR 
           Estabelecimento: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
           Cargo/Nível atual:     xxxxxxxxxxxxx                                                                      Nível conquistado:  xxxxxx 
           Período de progressão: 
 

FATORES DE AVALIAÇÃO                  INDICADORES 

ÓTIMO BOM REG. FRACO 
A – Frequência/assiduidade: refere-se a frequência 
do servidor, considerando especialmente o número de   faltas e os transtornos  
gerados no local de trabalho  tendo em vista sua ocorrência. 

    

B - Pontualidade: avalia o cumprimento do horário de trabalho estabelecido,  
tendo em vista atrasos e saídas antecipadas. 

    

C – Iniciativa: capacidade de dar soluções corretas e adequadas aos problemas surgidos  
no trabalho e contribuir com novas ideias. 

    

D – Disciplina: refere-se à capacidade do servidor em acatar ordens, de superior 
 hierárquico, com boa vontade, para realizar as tarefas com competência.   

    

E – Conhecimento para o trabalho: demonstração  
De conhecimentos técnicos e práticos  para a     exceção das ações, adequadas 
 aos objetivos da unidade de trabalho e de seu órgão de lotação. 

    

F – Produtividade e qualidade de trabalho: quantidade de trabalho executado, 
 aos objetivos da unidade. 

    

G – Relacionamentos com os demais: habilidade de trocar, discutir ideias e  
comunicar-se com a que equipe de trabalho e público em geral, de forma 
 clara, com argumentação precisa e apoiando-se no respeito mútuo. 

    

H - Flexibilidade: capacidade em adequar-se com novas realidades no trabalho, buscando 
alterações necessárias à nova situação, de forma a garantir 
a qualidade das ações no local de trabalho, de acordo com as metas de seu  
órgão de lotação. 

    

I – Cuidados com materiais equipamentos e ambiente: zelo e organização  
na manutenção de materiais, equipamentos e ambiente de trabalho, 
bem como os cuidados que tem quanto a sua observação. 

    

J – Aproveitamentos em programas de capacitação: avalia o interesse que o servidor  
possui em participar dos programas, bem como a utilização em situações práticas de 
 trabalho, dos conhecimentos e técnicas neles apresentados. 

    

 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
 DO RESULTADO FINAL 

 
 CÁLCULO 

 
- De 85 a 100 = Apto. Atende os requisitos. 
- De 70 a 84   = Atende parcialmente aos requisitos. 
- Menos de 70= Não apto. Não tem direito à progressão. 

Nº de Ótimo:  __X  7=    _______ 
Nº de Bom:     __X 6 =    _______ 
Nº de Reg:    ___X 05 = _______ 
Nº de Fr.:      ___X 01 = _______ 
 

Sub-Total2= Exame de aferição de conhecimento e conteúdos pedagógicos  
(30 pontos) 

Sub-Total 1 =   ________ 
Sub-Total 2 =   ________ 

Soma total =    ________ 
 

 

MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

(   )Não apresentou a carga-horário mínima  no Item J. 
(   )Atingiu menos 70% do total de pontos avaliados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Colegiado: 
 
 
  
 
 
Ciente: ___________________________________________________________________________ 
                                                                       Servidor Avaliado 
 
 
 
 
 
 

Ipiranga, ___/___/2021. 
 
 
 
 

                 RESULTADO FINAL       JUSTIFICATIVA DO RESULTADO FINAL 

Quanto à aptidão do servidor público, preencha este  campo: 
(   )1. Apto. Atende aos requisitos (de 85 à 100) 
(   ) 2.Atende parcialmente aos requisitos (de 70 à 84) 
(   ) 3. Não tem direito à progressão (menos de 70)  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Avaliador I 
Nome:  
Função: Coordenadora do Ensino Fundamental 

 
 
 
 
 

Avaliador II 
Nome: 
Função: Diretora da Escola 

 
 
 
 
 

Avaliador III 
Nome: 
Função: Coordenadora da Escola 
 

 
 
 
 
 

Avaliador II 
Nome: 
Função: Professora da Escola 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar na 
importância de R$ 1.233.932,32 (um milhão duzentos e 
trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e 
dois centavos). 
 

Decreto nº 124/2021 de 29/11/2021 

Decreta: 
 
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 1.233.932,32 (um milhão duzentos e trinta e três mil 
novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias. 

O Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que 
lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2703/2020 de 01/12/2020, Art. 6º. 

Suplementação 
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
03.001.00.000.0000.0.000. Gestão Administrativa Municipal 
03.001.04.122.0004.2.006. Atividades de Gestão da Administração 

MATERIAL DE CONSUMO  4.000,00 18 - 3.3.90.30.00.00 01000
03.001.04.122.0004.2.007. Atividades da Gestão de Recursos Humanos 

MATERIAL DE CONSUMO  1.700,00 28 - 3.3.90.30.00.00 01000
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
05.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Contabilidade e Finanças 
05.001.28.123.0008.2.017. Obrigações Tributárias e Contributivas 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  1.000,00 73 - 3.3.90.47.00.00 01504
05.001.28.123.0008.2.018. Indenizações e Restituições 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1.960,00 77 - 3.3.90.93.00.00 01000
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.122.0015.2.042. Investimentos, Transferências e Convênios da Saúde 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  38.000,00 437 - 3.3.90.93.00.00 3341
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
09.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social 
09.001.08.122.0016.2.072. Ação de Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus  

(COVID-19) 
MATERIAL DE CONSUMO  0,32 414 - 3.3.90.30.00.00 3909

09.001.08.243.0017.5.050. Manutenção do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
Adolescentes 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
FÍSICA 

 24.797,00 244 - 3.3.90.36.00.00 01000

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.054. Manutenção do FUNDEB - Fundo Nacional do Desenvolvimento  

Educacional. 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
TRABALHISTAS 

 4.710,00 279 - 3.1.90.94.00.00 01101

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  1.300,00 284 - 3.3.90.46.00.00 01102
10.001.12.361.0019.2.055. Atividade de Gestão Educacional e Manutenção Escolar 

MATERIAL DE CONSUMO  248.000,00 291 - 3.3.90.30.00.00 01104
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  110.000,00 523 - 3.3.90.37.00.00 01104

10.001.12.361.0019.2.058. Investimentos, Transferências e Convênios para Educação 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  704.000,00 569 - 4.4.90.52.00.00 01103
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  85.000,00 518 - 4.4.90.52.00.00 01103

10.001.12.364.0019.2.059. Educação Superior e Polo UAB 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  200,00 327 - 3.3.90.46.00.00 01000

12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 
12.001.00.000.0000.0.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 
12.001.20.606.0022.2.066. Gestão e Projetos da Secretaria de Agropecuária 

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 4.700,00 373 - 3.3.90.32.00.00 01000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.565,00 495 - 4.4.90.52.00.00 03000

Total Suplementação:  1.233.932,32 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o 
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Redução 
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
03.001.00.000.0000.0.000. Gestão Administrativa Municipal 
03.001.04.122.0004.2.006. Atividades de Gestão da Administração 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 4.000,00 14 - 3.1.90.11.00.00 01000

03.001.04.122.0004.2.007. Atividades da Gestão de Recursos Humanos 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 1.700,00 24 - 3.1.90.11.00.00 01000

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
05.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Contabilidade e Finanças 
05.001.04.123.0007.2.012. Atividades da Gestão Financeira 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.960,00 59 - 4.4.90.52.00.00 01000
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS 
07.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Transportes e Obras 
07.001.26.782.0010.2.023. Atividades de Gestão de Transportes e Obras. 

MATERIAL DE CONSUMO  1.000,00 104 - 3.3.90.30.00.00 01504
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.122.0015.2.042. Investimentos, Transferências e Convênios da Saúde 

OBRAS E INSTALAÇÕES  38.000,00 439 - 4.4.90.51.00.00 3341
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
09.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social 
09.001.08.122.0016.2.072. Ação de Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus  

(COVID-19) 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,32 467 - 4.4.90.52.00.00 3909

09.001.08.243.0017.5.050. Manutenção do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
Adolescentes 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

SUBVENÇÕES SOCIAIS 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 22.950,00 242 - 3.3.50.43.00.00 01000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 1.847,00 245 - 3.3.90.39.00.00 01000

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.054. Manutenção do FUNDEB - Fundo Nacional do Desenvolvimento  

Educacional. 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 4.710,00 277 - 3.1.90.11.00.00 01101

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO  
SERVIDOR E DO MILITAR 

 1.300,00 283 - 3.3.90.08.00.00 01102

10.001.12.361.0019.2.055. Atividade de Gestão Educacional e Manutenção Escolar 
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  110.000,00 295 - 3.3.90.37.00.00 01104

10.001.12.361.0019.2.058. Investimentos, Transferências e Convênios para Educação 
OBRAS E INSTALAÇÕES  704.000,00 556 - 4.4.90.51.00.00 01103
OBRAS E INSTALAÇÕES  138.000,00 552 - 4.4.90.51.00.00 01104
OBRAS E INSTALAÇÕES  85.000,00 558 - 4.4.90.51.00.00 01103
OBRAS E INSTALAÇÕES  110.000,00 557 - 4.4.90.51.00.00 01104

10.001.12.364.0019.2.059. Educação Superior e Polo UAB 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 200,00 322 - 3.1.90.11.00.00 01000

12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 
12.001.00.000.0000.0.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 
12.001.20.606.0022.2.066. Gestão e Projetos da Secretaria de Agropecuária 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 4.700,00 375 - 3.3.90.39.00.00 01000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 4.565,00 483 - 3.3.90.39.00.00 03000

Total Redução:  1.233.932,32 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
       

Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 29 de novembro de 2021.

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2021
Processo Administrativo Nº 474/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 17/11/2021 08:22:12

Item: 1

Descrição: Veículo tipo ônibus para o transporte de passageiros Escolar equipado com Dispositivo de Acessibilidade:- 
Fabricação Nacional com carroceria e chassi integrados;- Norma ESCOLAR 445/2013 e suas atualizações;- Novo zero 
quilometro Ano/Modelo de no mínimo 2021/2022;- Veiculo novo sem registro de emplacamentos anteriores;- 
Capacidade mínima de passageiros: 31 passageiros sentados mais auxiliar e motorista;- Poltronas padrão escolar 
individuais reclináveis na disposição 2x2 com revestimento em courvin;- Poltrona para motorista com amortecimento 
hidráulico;- Cinto de Segurança abdominal para todas as poltronas e de três pontos para o motorista;- Radio Mp3 com 
entrada USB instalado;- Porta lado direito para embarque e desembarque;- Cortina para todas as janelas do salão;-
Porta pacotes interno;- Corredor central e piso com revestimento de alumínio antiderrapante;- Retrovisores avançados 
na dianteira, faixa com dística ESCOLAR e câmera de ré conforme exigência vigente;- Janelas do salão com vidro 
móvel, limitador de abertura de no mínimo100 mm;- Traseira fechada em fibra ? sem vidro vigia;- Sistema de bateria de 
no mínimo 24 Volts (composto por duas baterias);- Computador de bordo;- Sirene de ré;- Rodado duplo no eixo 
traseiro;- Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada;- Iluminação interna padrão do fabricante;- Motor 
diesel com a potência de no mínimo de 152CV;- Injeção Eletrônica;- Dispositivo de Acessibilidade;- Mínimo de 05 
marchas a frente e 01 a ré;- Direção Hidráulica ou Elétrica;- Tacógrafo original de fábrica;- Freio a ar com ABS;- 
Comprimento mínimo total de 8540 mm;- Peso mínimo Bruto Total de 8.700 kg;- Tanque com capacidade mínima de 
150 litros;- Tanque com reservatório de ureia líquida (Arla 32) Obrigatório;- Pneus/Rodas/Estepe com a mesma medida 
da linha de montagem;- Saídas de emergência no teto e laterais;- Ferramentas: Macaco, estepe e triângulo de 
sinalização;- Garantia e assistência técnica de no mínimo 02 anos, conforme manual do proprietário e concessionaria 
autorizada a no máximo 200 km da sede do município de Ipiranga/Paraná.

Unidade: Unidade Val.Ref.: 299.980,00
Quantidade: 1LOTE 1

Quantidade: 3
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 250/2021 
 
OBJETO: Contratação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi para: locação de mão 
de obra para prestação de serviços de gerais, em atendimento à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. 
 
VALOR: R$ 81.837,00 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais).  
 
FORNECEDOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
 
CNPJ: 17.058.641/0001-08 
 
ENDEREÇO: Pôlonia, 650 - CENTRO, CEP: 84320-000, na cidade de RESERVA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.37.00.00. - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XXVI, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 26 de novembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 26 de novembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 26 de novembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 251/2021 
 
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento voluntário de pessoas com problemas associados ao uso, abuso ou dependência 
de substancias psicoativas - SPA. 
 
VALOR: R$ 16.411,22 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos).  
 
FORNECEDOR: FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO 
 
CNPJ: 80.511.280/0001-31 
 
ENDEREÇO: RODOVIA BR 373,  - UVAIA, CEP: 84126-000, na cidade de PONTA GROSSA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 29 de novembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 29 de novembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 29 de novembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 



PÁGINA - 25

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021ANO 7 - EDIÇÃO Nº 1472

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado 
através do site   http://ipiranga.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR   CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ   
EXTRATO DE CONTRATO   
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 514/2021  
 
DAS PARTES:   
   
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA   
   
CONTRATADA: ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 07.320.982/0001-48, com sede na RUA ELIAS CALIXTO, nº. 699, Cep: 84.450-000, Bairro: 
LOTEAMENTO CATARINENSE, na cidade de IPIRANGA/PR.   
   
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de solda, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Obras e Transporte.   
   
VALOR CONTRATADO: 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais).   
   
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 167/2021, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal 
nº. 10.520/2002.   
   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:    
   
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.39.00.00. - 3003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.39.00.00. - 3497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.39.00.00. - 493 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
09.001.08.122.0016.2.043.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
09.001.08.242.0016.2.045.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
09.001.08.243.0017.5.051.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.39.00.00. - 3934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.39.00.00. - 934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
11.001.27.812.0021.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
13.001.18.541.0023.2.069.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 3511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   
     
VIGÊNCIA: 26 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2022.   
    
DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021   
   
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.   
   
Ipiranga/PR, 26 de novembro de 2021.   
   
Assinaturas:   
   
DOUGLAS DAVI CRUZ   
Prefeito Municipal (Contratante)   

   
ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA.   
ALDERICO CAMARGO COMINESI   
(Contratada)   
   
      

   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 516/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: DARCI SANTINON , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
10.946.760/0001-40, com sede na RUA JOSÉ MARIA TAQUES,, nº. 851 ,  Cep:84450-000 , Bairro: CENTRO, na 
cidade de IPIRANGA/PR. 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de torno, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Obras e Transporte. 
 
VALOR CONTRATADO: 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 167/2021, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei 
Federal nº. 10.520/2002. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.39.00.00. - 3003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.39.00.00. - 3497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.39.00.00. - 493 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.08.122.0016.2.043.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.08.242.0016.2.045.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.08.243.0017.5.051.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.39.00.00. - 3934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.39.00.00. - 934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
11.001.27.812.0021.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
13.001.18.541.0023.2.069.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 3511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
 
VIGÊNCIA: 26 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 26 de novembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 

 
DARCI SANTINON  
DARCI SANTINON 
(Contratada) 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 517/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.058.641/0001-08, com sede na Pôlonia, 650, Cep: 
84320000, Bairro: CENTRO, na cidade de RESERVA/PR 
 
OBJETO: Contratação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi para: locação 
de mão de obra para prestação de serviços de gerais, em atendimento à Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Serviços Públicos 
 
VALOR CONTRATADO: 81.837,00 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação  n°. 250/2021 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas 
alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.37.00.00. - 1000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 
 
VIGÊNCIA: 26 de novembro de 2021 a 10 de dezembro de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 29 de novembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
(Contratada) 
 

   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 518/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 80.511.280/0001-31, com sede na RODOVIA BR 373, km 186,2, Distrito de Uvaia, Cep: 84126000, 
na cidade de PONTA GROSSA/PR. 
 
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento voluntário de pessoas com problemas associados ao uso, abuso ou 
dependência de substancias psicoativas - SPA . 
 
VALOR CONTRATADO: 16.411,22 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa n.º 251/2021, Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, II. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 29 de novembro de 2021 a 29 de junho de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 29 de novembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 

 
FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO 
WILTON MORAES LOPES 
(Contratada) 
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