
 RESUMO DA PORTARIA SEME Nº 39 /2019 
Dispõe sobre a normatização de critérios e orientações para as rematrículas, pré-matrículas on-line, 
matrículas e transferência nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino para o ano letivo de 
2019. 

AÇÃO PERÍODO 

Rematrículas 07 a 16 de outubro de 2019 

Este conteúdo deverá ser amplamente divulgado junto à Comunidade Escolar e encaminhado por escrito aos 
responsáveis com as devidas orientações 

 A rematrícula dos (as) alunos (as) para o ano letivo de 2020 é obrigatória para todas as etapas e 
modalidades de Ensino. O responsável ou o aluno quando maior de 18 anos deverá comparecer para assinar 
a rematrícula e proceder a atualização da documentação exigida 

 
Pré-matrículas on-line  

 

 
23 de outubro a 01 de novembro de 2019. 

Documentos necessários para a realização da pré-matrícula on-line: 
I - CPF e RG do responsável pelo (a) aluno (a) ou do aluno (a) quando maior de 18 anos. 
II - certidão de Nascimento do aluno (a)(xerox); 
III- comprovante de Residência atualizado (conta de energia elétrica/xerox); 
IV- Email do responsável pelo (a) aluno (a) ou do aluno (a) quando maior de 18 anos. 
V- laudo médico atualizado do aluno do público alvo para educação especial contendo o C.I.D 

Será mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico http://www.anchieta.es.gov.br, no 
ícone “Portal da Educação” selecionando a opção “pré-matrícula”, em qualquer computador conectado à Internet. 

As pré-matrículas online  serão apenas para alunos que farão matrícula inicial e/ou para os alunos que na escola 
que cursaram o ano letivo de 2019, não oferta a etapa ou modalidades de Ensino que irão cursar no ano de 2020 
- Deverão fazer matrículas online para a Educação Infantil (creche e Pré-escola) – Berçário I, Berçário II, 
Maternal I e Maternal II, 1° Período e 2° Período, todos os alunos que não são matriculados no Sistema 
Municipal de Ensino. 
- Deverão fazer matrículas online para o 1° Período (Educação Infantil), os alunos que estudaram no ano de 
2019 no Maternal II, nas:  
- CEI FRANCISCO GIUSTI,  
- CEI CRIANÇA FELIZ,  
- CEI XODÓ DAS TITIAS e  
- CEI PINGO DE GENTE. 
- Deverão fazer matrículas on-line para o 1° Ano (Ensino Fundamental I), os alunos que estudaram no ano de 
2019 no 2° Período, nas:   
- CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINE, 
- CMEI PADRE ANCHIETA, 
- CMEI TOM E JERRY,  
- EMEIEF CÓRREGO DA PRATA,  
- EMEIEF EMBOACICA,  
-EMEIEF PROFESSORA ADY LYRIO MARCHEZI,  
- EMEIEF “PROFESSORA JOCELINA NOGUEIRA” 
- Deverão fazer matrícula on-line para o 2° ano (Ensino Fundamental I), os alunos que estudaram no ano de 2019 
no 1° ano, na: - EMEIEF “PROFESSORA JOCELINA NOGUEIRA” 
- Deverão fazer matrícula on-line para o 5° ano (Ensino Fundamental I), os alunos que estudaram no ano de 2019 

no 4° ano, na: - EMEIEF ESMERALDA MORACA 

- Deverão fazer matrícula on-line para o 6° ano (Ensino Fundamental I), os alunos que estudaram no ano de 2019 
no 5° ano, nas: 
- EMEIEF PARATI,  
-EMEB DULCINÉA SILVA LYRIO RUPF,  
- EMEIEF GOEMBÊ,  
- EMEIEF SIMPATIA,  
- EMEB ALCIDES CECCON,  
-EMEB DUAS BARRAS,  
-EMEIEF ROSALINO SIMÕES,  
-EMEIEF SÃO MATEUS,  
-EMEIEF ITAJOBAIA,  
-EMEIEF PROFESSORA GENELICE DOS R. RAMOS HERMES,  
-EMEIEF ESMERALDA MORACA, 
-EMEB PATRÍCIA FERNANDES ROFFES,  
-EMEF PROFESSOR TIO LILIU,  
-EMEB LIMEIRA,  



-EMEIEF MARIANA DA PURIFICAÇÃO SIMÕES,  
-EMEIEF ITAPEROROMA BAIXA,  
-EMEIEF ITAPEÚNA,  
-EMEIEF MATEUS ERNESTO FRANCISCO,  
-EMEF OLIVÂNIA,   
- EMEIEF ALTO JOEBA,  
- EJA - Educação Jovens e Adultos. 

Deverá registrar, em ordem de preferência, três opções de Unidade Escolar. 

Será desconsiderada a realização de pré-matrícula on-line de aluno já matriculado em escola que ofertam a 
etapa ou modalidades de Ensino que garante a continuidade de seus estudos. 

A concessão de Declaração de Transferência para os alunos do Sistema Municipal de Educação que desejarem 
se transferir para as instituições do próprio Sistema Municipal de Educação, ficará suspensa a partir do dia 01 de 
outubro de 2019 até o dia 17 de fevereiro de 2020. 

Os responsáveis que não tiverem acesso à internet, poderão realizar a pré-matrícula on-line em qualquer escola 
do município que disponibilize acesso à internet e/ou Secretaria Municipal de Educação 

O levantamento da pré-matrícula on-line, será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, nos casos que 
ultrapassarem o quantitativo de alunos por vaga na Unidade Escolar requerida na primeira opção, 
obedecendo a prioridade do aluno que residir mais próximo da Unidade Escolar. 

Confirmação da vaga na Unidade Escolar - divulgação no endereço 
eletrônico http://www.anchieta.es.gov.br, no ícone “Portal da Educação” 

 
22 de novembro de 2019 

Efetivação da matrícula na Unidade Escolar 25 de novembro a 11 de dezembro de 2019 
A não entrega de documentos junto à Unidade Escolar no período de 25 de novembro a 11 de dezembro de 2019, 
caracterizará a desistência da vaga; 

Os documentos informados na inscrição on-line, deverão ser apresentados e conferidos pela Unidade Escolar, no 
ato da confirmação da matrícula nova. 

As pré-matrículas on-line serão apenas para alunos que farão matrícula inicial e/ou para os alunos que na escola 
que cursaram o ano letivo de 2019, não oferta a etapa ou modalidades de Ensino que irão cursar no ano de 2020 

AS ESCOLAS DO CAMPO DEVEM APRESENTAR OS DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O preenchimento da solicitação de pré-matrícula on-line, a conferência dos dados e a escolha das opções de unidades 
escolares são de inteira responsabilidade do responsável ou do próprio aluno, quando maior de 18 anos. 
 Os documentos citados pelos responsáveis ou os alunos maiores de 18 anos, no preenchimento da pré-matrícula on-line, 
deverão ser os mesmos que serão apresentados na Secretaria Escolar no momento da confirmação da matrícula. 
 Em caso de apresentação de documentos inidôneos ou com indícios de irregularidade, a pré-matrícula on-line será 
cancelada. Todas as informações inseridas na solicitação de pré-matrícula on-line deverão ser comprovadas na efetivação da 
matrícula, caso contrário ocorrerá perda da vaga. 

Na efetivação da Matrícula para as modalidades de Ensino deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
I- certidão de Nascimento (xerox); 
II- histórico Escolar ou declaração de transferência. 
III- cartão de Vacina atualizado, contendo os atestados de todas as vacinas consideradas obrigatórias, 

para os alunos de até dezoito anos.(xerox), excetuando a hipótese prevista nos art. 3° e obedecendo o Art. 4° da 
Lei 10.913 de 01 de novembro de 2018: 

Art. 3º A ausência de registro de quaisquer das vacinas obrigatórias no Cartão de 
Vacinação somente será aceita mediante apresentação, pelo matriculando, de laudo 
médico que ateste a contraindicação explícita de sua aplicação. 
  
Art. 4º A matrícula poderá ser realizada sem a apresentação da Carteira de Vacinação, 
devendo a situação ser regularizada pelo responsável no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para adoção das ações 
cabíveis. 

IV- comprovante de Residência atualizado (conta de energia elétrica/xerox); 
V- cartão do Bolsa Família do aluno (se for beneficiado) ( xerox); 
VI- laudo médico atualizado do aluno do público alvo para educação especial contendo o C.I.D. 
VII- Cartão Família emitido pelo(a) agente comunitário de saúde. 
VIII- CPF e RG do responsável pelo (a) aluno (a) ou do aluno (a) quando maior de 18 anos. 

I - Berçário I - Etapa 1:  formada pelas matrículas das crianças que  completaram 04 (quatro) meses de idade após a data 
corte que é 31 de março de 2020. Etapa 2:  formada pelas matrículas das crianças a partir de 04 (quatro) meses de idade ou 

a completar até 31 de março de 2020; 
II- Berçário II – formado pelas matrículas das crianças que completarão 01 (um) ano de idade até o dia 31 de março de 2020; 
III – Maternal I – formado pelas matrículas das crianças que completarão 02 (dois) anos de idade até o dia 31 de março de 

2020; 
IV - Maternal II – formado pelas matrículas das crianças que completarão 03 (três) anos de idade até o dia 31 de março de 

2020; 
V -1º Período: formado pelas matrículas das crianças que completarão 04 (quatro) anos de idade até o dia 31 de março de 

2020; 



VI - 2º Período: formado pelas matrículas das crianças que completarão 05 (cinco) anos de idade até o dia 31 de março de 

2020; 

 


