
DECRETO N.º 137/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

 

DISPÕE SOBRE O SISTEMA 

DE MATRÍCULAS E 

REMATRÍCULAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e em conformidade com a 

Legislação vigente, 

D E C R E T A 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.1°. A matrícula é ato que vincula o/a criança/estudante à Instituição de Ensino, sendo que 

sua efetivação obedece às normas próprias, definidas pela Secretaria de Educação e Desporto 

do Município de Agudo. 

 

Art.2°. A matrícula dos indivíduos à Rede Municipal de Ensino de Agudo far-se-á por meio 

do link sob a coordenação de Secretaria de Educação e Desporto com operacionalização das 

Unidades de Ensino.  

 

Art.3°. O Zoneamento, que é a divisão de área geográfica por zona ou setor, que delimita e 

estabelece o raio de atendimento de cada Unidade de Ensino existente, deverá ser observado, 

considerando-o, preferencialmente, como critério para matrícula do indivíduo. Valida-se o 

endereço do estudante, por meio de comprovante de residência. 

 

Art.4°. Para os estudantes que frequentam regularmente as Instituições de Ensino do 

Município no ano letivo de 2022 a rematrícula para o ano escolar seguinte está garantida de 

forma automática para o ano letivo subsequente, desde que, naquela Instituição seja 

oferecido o ano escolar seguinte e que seja realizada no prazo estipulado, e assinada pelo 

responsável legal no período determinado. 

 

TÍTULO 2 

DO CRONOGRAMA E PROCEDIMENTOS 

Art.5°. Ensino Fundamental: Os pais e/ou responsáveis legais deverão realizar a rematrícula 

presencialmente na escola no prazo de 17 de outubro a 04 de novembro de 2022 em horário 

de funcionamento da Instituição de Ensino, para renovar e atualizar dados 

cadastrais(rematrícula).   

 

Art.6° Para os estudantes novos da Educação Infantil (CRECHE e PRÉ) a solicitação de 

vagas será através do portal. Este estará aberto de 16 de novembro (7h00mim) a 30 de 

novembro de 2022 (23h59min), será necessário selecionar unidades de ensino por ordem de 

preferência. Após estes referidos períodos o portal será fechado. As respectivas escolas 

estarão disponíveis para auxiliar as famílias que não tem acesso à internet. 



§único: Os alunos inscritos para vaga serão chamados para as matrículas nas unidades 

escolares do período de 01 a 09 dezembro de 2022. 

 

Art.7°. Para os estudantes do Ensino Fundamental a solicitação de vaga será realizada pelo 

familiar responsável diretamente na escola e será cadastrada no sistema. 

 

Art.8°. A designação da instituição de ensino a ser realizada a matrícula priorizará os critérios 

de zoneamento, a existência de irmãos matriculados na Instituição pretendida, e a menor 

distância de deslocamento entre a escola e o endereço da residência do estudante.  A 

existência de maior número de candidatos (as) inscritos (as) em relação ao número de vagas 

ofertadas pelo Estabelecimento de Ensino pretendido poderá resultar na matrícula do 

estudante em outra escola pública, com a garantia da oferta do transporte escolar. 

 

Art.9°. A matrícula do (a) estudante  inscrito (a) será considerada concluída quando ocorrer a 

entrega dos documentos no estabelecimento de ensino para qual o candidato foi designado, no 

período indicado (prazo de 3 dias úteis após a chamada), além dos documentos mencionados 

deverá ser apresentado o Atestado de Calendário Vacinal Atualizado. A não entrega dos 

documentos junto ao Estabelecimento de Ensino no período estabelecido, caracterizará 

a desistência da vaga. A indicação da escola para a realização da matrícula estará disponível, 

para acesso no mesmo link utilizado na inscrição e nas escolas da rede. 

 

Art.10°. Nos casos em que o indivíduo esteja impossibilitado de apresentar, a documentação 

estabelecida nestas Diretrizes, no ato da matrícula, será concedido o prazo de 30(trinta) dias 

para apresentação dos mesmos, ficando a Instituição de Ensino responsável pela cobrança dos 

documentos necessários. 

 

Art.11. Ao estudante com deficiência, é assegurada a matrícula na unidade escolar mais 

próxima de sua residência, que tiver vaga, segundo os critérios para organização das turmas. 

 

Art.12. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto fará a divulgação do processo de 

matrícula para o ano letivo de 2023 com a participação de cada instituição de ensino, que 

deverá utilizar todos os meios de comunicação disponíveis e locais de fácil acesso, para que 

essa divulgação seja ampla.  

 

Art.13. As instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental deverão entregar, até 

15/12/2022, na Secretaria de Educação e Desporto, casos de enturmação para Coordenação 

Pedagógica, contendo a quantidade de crianças/estudantes por turma e a distinção das turmas 

do 1° ao 9° ano e por período: matutino e vespertino (Ensino Fundamental). 

 

Art.14 Para o Pré I Educação Infantil, a matrícula será oportunizada para as crianças que tem 

4 anos completos ou a completarem até 31 de março de 2023 ( resolução n. 01 de 14/01/2010- 

MEC) e aquelas com idade superior, sem experiência escolar. 

 

Art.15 Documentos obrigatórios para a matrícula na Educação Infantil ( original e 

fotocópia): 

I. Certidão de Nascimento ou Carteira de identidade; 

II. CPF 

III. Comprovante de Residência atualizado; 



IV. 2 fotos 3x4; 

V. Histórico Escolar, em caso de transferência; 

VI. Atestado de Frequência ou documento de Comprovação de Escolaridade atual, em 

caso de transferência; 

VII. Fotocópia do cartão que comprove o recebimento do benefício bolsa família, caso faça 

parte do programa; 

VIII. Cartão nacional do SUS e caderneta de vacinação. 

IX. Laudo Médico, em caso de aluno com deficiência. 

X. Atestado de trabalho do responsável (para vaga integral) 

 

Art.16 Conforme Regimento Escolar de Agudo as turmas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental serão: 

I - Educação Infantil Creche: Berçário 08 alunos, Maternal I 10 alunos, Maternal II 20 

alunos, Maternal III 20 alunos. 

II - Educação Infantil Pré-escolar 4 e 5 anos: 25 alunos. 

III - Ensino Fundamental 1º ano: 25 alunos. 

IV- Ensino Fundamental 2º a 9º ano: 30 alunos 

 

Art.17 Da possibilidade de reenturmação nas escolas com baixa densidade populacional: 

O responsável pela Unidade deverá esclarecer aos pais e responsáveis, no ato de matrícula, 

que o (a) estudante(a) está sujeito a reenturmação, em classes multisseriadas, no caso de as 

turmas de Educação Infantil não alcançarem um número mínimo de 25 alunos somando as 

turmas a serem unidas. A matrícula poderá ser cancelada pela direção da escola, quando o 

bebê ou criança bem pequena deixa de frequentar, mediante contato com os familiares. As 

turmas de Educação Infantil poderão ser atendidas em classes multisseriadas, quando houver 

número inferior a 25 alunos, somando as turmas a serem unidas. 

 

Art.18 Se houver alunos incluídos nas turmas a serem unidas, tanto da Educação Infantil, 

analisar-se-á o caso. Para estes casos deverá ser constituída uma comissão, composta pela 

Educadora Especial da escola, Coordenadores Pedagógicos da SED e da escola, juntamente 

com a(o) Secretária(o) de Educação e Desporto, que deverão emitir parecer conclusivo sobre 

o caso. 

 

Art.19 Infrequência do estudante: o não comparecimento, à escola, do estudante matriculado 

para o ano letivo de 2023 implica no compromisso da escola em manter contato, devidamente 

registrado, com a família para averiguar os motivos. Quando da ausência não justificada do 

estudante durante 5(cinco) dias consecutivos, o mesmo deverá ser encaminhado para a Busca 

Ativa. 

 

 

TÍTULO 3 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art.20. A educação Especial objetiva garantir condições de o estudante, com deficiência, 

transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, a frequentar a escola 

comum com a qualidade e as condições de acesso ao conhecimento formal, proporcionando 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao currículo e a sua participação em todas as 

atividades da Instituição Educacional, na Rede Municipal de Ensino de Agudo. 



Art.21°. Em casos de alunos incluídos em turma regular, tanto da Educação Infantil, terá 

direito a um auxiliar em sala de aula desde que o número mínimo for de 03(três) alunos 

inclusos, ou quando o número for inferior dependendo do tipo de inclusão. Neste segundo 

caso, a Secretaria de Educação juntamente com a Educadora Especial deverão emitir parecer 

conclusivo. A distribuição dos alunos incluídos deverá ser feita através da orientação da 

educadora especial com a Supervisão da escola. 

 

TÍTULO 4 

ORIENTAÇÕES FINAIS 

Art.22 Para o decorrer do ano letivo de 2023 não haverá portal de inscrição. As famílias 

deverão procurar as unidades solicitando matrícula, caso a mesma esteja disponível deverá ser 

ofertada. Caso não esteja disponível, emitir a negatividade de vaga; 

 

Art.23 a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, em caso de suspeita ou denúncia, fará 

revisão das matrículas que não obedecerem aos critérios estabelecidos neste plano, 

promovendo, se necessário, ações administrativas e/ou judiciais. As informações constantes 

nas declarações das famílias e/ou responsáveis serão de inteira responsabilidade dos 

signatários e, caso sejam inverídicas, os responsáveis responderão em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

Art.24 Por determinação da Secretaria Municipal de Educação e Desporto e baseado na 

legislação vigente ficam proibidas a cobrança de quaisquer taxas referente à efetivação de 

rematrícula e matrícula nas Instituições de Ensino pertencentes à Rede Municipal de Ensino 

de Agudo. 

 

Art.25 Os casos omissos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Educação e 

Desporto para análise e decisão. 

 

Art. 26.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO, 11 de outubro de 2022; 164º da Colonização e 63º da 

Emancipação. 

                      

 

        LUÍS HENRIQUE KITTEL 
                                                                                                      Prefeito de Agudo 

                                                                                   

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretário de Administração e Gestão 
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