
EDITAL Nº 02, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 
 

 
“RETIFICA O EDITAL N° 01 QUE PROCEDE 
A CHAMADA PARA AS MATRÍCULAS E 
REMATRÍCULAS PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL “. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPÊ, faz saber que de 
acordo com o disposto no art. 208 da Constituição Estadual e no Art. 164 da Lei Orgânica, 
torna público o presente para conhecimento dos interessados: 
 

DIVULGA: 
 

I – Os interessados em frequentar as Escolas da Rede Pública Municipal de Ipê 
deverão procurar a Escola mais próxima de sua residência para realizar a matrícula, conforme 
cronograma e orientações abaixo: 

 
a) As matrículas estarão abertas de 1º de novembro a 30 de novembro de 2022 

nas Escolas Municipais;  
 

b) Educação Infantil: 
 Na EMEI Sonho e Fantasia, a idade mínima para ingresso é de 01 ano 

a 04 anos completos em 31 de março de 2023; 
 Na EMEIEF Pequenos Brilhantes e EMEIEF Plácido Damiani a idade 

mínima para ingresso é de 04 e 05 anos completos em 31 de março 
de 2023; 

 Na EMEIEF Leonel de Moura Brizola a idade mínima para ingresso é 
de 05 anos completos em 31 de março de 2023; 

 
As inscrições para ingresso na Escola Sonho e Fantasia deverão ser realizadas na 
referida mesma, no horário das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 horas; 

 
c) Ensino Fundamental: 

 Nas Escolas Pequenos Brilhantes, Plácido Damiani e Leonel de Moura 
Brizola a idade mínima para ingresso no 1º ano é de 06 anos completos até 
31 de março de 2023; 

 
d) Para as inscrições, matrículas e rematrículas é necessário apresentar:  
 

 Documentos dos alunos: 
Certidão de nascimento, CPF, Cartão SUS, Cartão de vacina para alunos de 
Educação Infantil, Cartão Bolsa Família (se tiver); 



 
 Documentos dos pais: 

Comprovante de Residência no município atualizado (conta de água e/ou 
luz, ou telefone), RG e CPF, comprovante de trabalho da mãe; 
 

e) Também poderão ser efetuadas inscrições de interessados em frequentar a 
EMEI Sonho e Fantasia para nascidos até 31/03/23, considerando a 
possibilidade de abertura de nova turma; 

 
f) As rematrículas acontecerão no mesmo período, sendo necessário a presença 

dos pais e/ou responsáveis na escola para atualização de dados. 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

1) Os alunos que necessitarem de Transporte Escolar deverão manifestar a 
necessidade junto da matrícula, e/ou atualização de dados, apresentando a documentação 
exigida; 

 
2)  o serviço de transporte escolar será garantido aos alunos que residem a mais de 

02 (dois) quilômetros da Escola devidamente geolocalizados (latitude e longitude) pela escola; 
 

3) Conforme Portaria nº 255/19, não fará jus ao transporte escolar o aluno que, por 
opção dos pais ou responsáveis, tendo vaga em Escola próxima a sua residência, for 
matriculado em Escola mais distante, para o qual seja necessário transporte escolar. 
 

4) O responsável pela inscrição (Educação Infantil) deverá comparecer na EMEI 
Sonho e Fantasia para confirmar a matrícula, de 30 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 
2023, trazendo atestado de trabalho atualizado da mãe.   

 
 

                                      Ipê/RS, em 19 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
Prefeito Municipal 

 


