
Orientações para Pré-Matrículas, por meio do sistema on-line: 
 
Para o ano letivo de 2021 as pré-matrículas on-line para o ingresso de alunos (as) nas 
Unidades Escolares Municipais e Conveniadas serão para alunos que farão matrícula inicial 
para o ano letivo de 2021, para alunos provenientes de outro município e para os alunos que 
perderam os prazos para transferências internas e deverão ser  realizadas no período de 05 a 
11 de janeiro de 2021, 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. Caso 
os responsáveis pelo (a) aluno (a) ou o aluno (a) quando maior de 18 anos, não tiverem 
acesso à internet, poderão realizar  em qualquer escola do município que disponibilize acesso 
à internet de Segunda a Sexta, das 08 às 12h, levando a documentação abaixo relacionada: 
I - CPF e RG do responsável pelo (a) aluno (a) ou do aluno (a) quando maior de 18 anos. 
II- CPF do aluno quando menor de 18 anos, (caso possua); 
III- Comprovante de Residência atualizado (conta de energia elétrica/xerox- número da 
instalação); 
IV- E-mail do responsável pelo (a) aluno (a) ou do aluno (a) quando maior de 18 anos. 
Será desconsiderada a realização de pré-matrícula on-line de aluno já matriculado em escola 
da Rede Municipal que oferta a etapa ou modalidade de Ensino que garante a continuidade 
de seus estudos. 
Os responsáveis ou o aluno (a) quando maior de 18 anos receberão a confirmação da vaga 
na Unidade escolar por meio de divulgação no site da Prefeitura Municipal de Anchieta 
(http://www.anchieta.es.gov.br), no dia 14 de janeiro de 2021. 
A matrícula nova do(a) aluno (a) inscrito(a) e designado(a) é considerada concluída, quando 
ocorrer a entrega de documentos no estabelecimento de ensino para o qual o candidato foi 
designado, no período de 15 de Janeiro a 21 de janeiro de 2021. 
A não entrega dos documentos junto à Unidade Escolar, no  período de 15 de Janeiro a 21 
de janeiro de 2021, caracterizará a desistência da vaga. 
Na efetivação da matrícula nova 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. 
IX - CPF do aluno quando menor de 18 anos, (caso possua); 
X - 02 fotos 3x4 do aluno (a) 
No preenchimento da solicitação de pré-matrícula on-line, a conferência dos dados são de 

inteira responsabilidade do responsável ou do próprio aluno quando maior de 18 anos. 

 

http://www.anchieta.es.gov.br/

