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Portaria Nº 17/2022 – GS (SEMED) 

PORTARIA DE MATRÍCULA ANO LETIVO - 2023 

Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para a 

realização da Matrícula na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental no Sistema de Ensino de Ipixuna do 

Pará, no ano                               letivo de 2023 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei.  
  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº. 001 de janeiro de 2020 expedido pelo 
Conselho Municipal de Educação – CME. Do Município de Ipixuna do Pará. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de: 

I. definição da oferta do ensino pela Rede Pública Municipal, em atendimento ao disposto 
no Artigo 211, § 2° e § 3° da Constituição Federal e em consonância com a Lei 9394/96 
(LDB); 
II. assegurar a todos o direito constitucional de acesso e permanência na Escola Pública 
Municipal, desde que atendidos os preceitos estabelecidos nesta Portaria; 
III. aprimorar, a cada ano letivo, a qualidade do atendimento prestado à comunidade, no 
que se refere à Matrícula Escolar; 
IV. estabelecer diretrizes gerais e Cronograma para a efetivação da matrícula do aluno da 
Rede Municipal, bem como ao novo estudante que vai ingressar na Rede Pública de 
Ensino, no ano letivo de 2023. 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Definir diretrizes para a efetivação do atendimento à demanda escolar da 
Educação Básica – a Matrícula Escolar, para o ano letivo de 2023, respeitando-se as 
orientações e normas estabelecidas nesta Portaria. 

 
Artigo 2° - A Coordenação de Matrícula está vinculada ao Departamento Pedagógico. 
I -O Sistema de Matrícula será parametrizado de acordo com esta Portaria e toda a 
legislação educacional vigente. 

 
Artigo 3°- Para o ingresso na Creche (criança bem pequena). 
I- O aluno deverá ter 2 anos completos até a data de 31 de março, para a escola da 

área urbana e/ou que apresente infra estrutura adequada para esse público.  
II- O aluno deverá ter 3 anos completos até a data de 31 de março, para a escola da 

área urbana e/ou que apresente infra estrutura adequada para esse público.  
III- Para a matrícula do maternal  em escola da zona rural, acontecerá somente com a 

autorização da secretaria municipal de educação.  
IV- Só será validada o funcionamento das turmas aquelas que forem autorizadas pela 

Secretaria de Educação através de documento oficial com autorização para o seu 
funcionamento; 
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Artigo 4° - Para o ingresso na Educação Infantil (criança pequena), Pré escola I a criança 
deverá ter 04 (quatro anos) de idade completos até o dia 31 de março do ano em que 
ocorrer a matrícula. 

 
Artigo 5° - Para o ingresso no 1° ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 06 
(seis anos de idade) completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a  matrícula, 
conforme RESOLUÇÃO Nº001 DE OUTUBRO DE 2020 – CME. 
 
Artigo 6° - A criança que completar 06 (seis anos de idade) após a data 31 de março 
deverá ser matriculado na Pré-Escola. 

 
Artigo 7º - Para a efetivação da matrícula no ano letivo de 2023, todas as Unidades de 
Ensino, sem exceção, deverão realizar a renovação de Matrícula dos alunos da rede, 
regularmente matriculados no ano de 2022 logo após a finalização do ano letivo 2022 para 
que assim evite aglomeração, a disponibilidade de vagas, por ano turno e 
nível/modalidade de ensino considerando a metragem das salas. 
 
I -  Não será permitida em hipotese alguma matrícula de alunos na Educação Infantil ou 
Ensino Fundamental em escolas urbanas se existir escola que ofereça o nivel/modalidade 
de ensino mais proxima a residencia do aluno, tanto zona rural, quanto zona urbana.  
 
II- Para a efetivação de matrícula todas as escolas deverão realizar a atulaização de 
endereço dos alunos; 

 
Artigo 8º – Para a matrícula nos anos finais do Ensino Fundamental nas unidades de 
ensino da zona urbana deverá realizar o estudo da realidade e observar os alunos da zona 
rural e considerar a logística de transporte para locomoção. 

 
Artigo 9º – Fica terminantemente vedada às Escolas a omissão de vagas, devendo 
informar a existencias das mesmas para oferta de matrícula. 
 

Parágrafo Único – Em caso de denúncias quanto a não observância da 
determinação estipulada no caput deste Artigo, cabe a SEMED a imediata averiguação do 
caso, adotando, quando necessárias, as providências cabíveis. 

 
Artigo 10º - A renovação de matrícula para o ano letivo 2023 somente ocorrerá após a 
assinatura dos pais ou responsáveis na ficha de matrícula e estando completa os 
documentos legais concernente a vida escolar do aluno, obrigatórios para o sistema de 
ensino em atendimento as normas específicas expedida pelo órgão competente. 

 
Artigo 11º - Todas as Unidades de Ensino devem informar a situação final de cada aluno 
(movimento e rendimento), do período letivo 2022, no que se refere ao seu  resultado 
final de 2022 em consonância com a data estabelecida pela Portaria Ministerial do Censo 
Escolar publicada pelo MEC. 

 
Artigo 12º - Só serão considerados alunos da Rede Pública Municipal aqueles 
devidamente Matriculados e enturmados na unidade de ensino. 
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Parágrafo Único – Fica terminantemente vetado o ato de manter alunos na 
unidade de ensino que não estejam matriculados na rede. 

 
Artigo 13º º - Para efetivação da Matrícula 2023, todas as Unidades de Ensino da Rede 
Municipal devem seguir o Cronograma estabelecido pela Secretaria de Municipal de 
Educação, considerando, ainda, as seguintes observações: 
I – Para o ano letivo de 2023, a renovação  das matrículas de alunos da rede Municipal 
deve ocorrer nos dias obedecendo o seguinte cronograma e período: ( Escolas que 
estiverem concluído o calendário letivo) 
a) Dias 27, 28 e 29/12/2022  - Organização das escolas para receber os pais e 
responsáveis e ampla Divulgação do Calendário de Matrícula para renovação de todos os 
alunos que tiveram matrículas no ano de 2022. 
b) Dias 28 e 29/12/2022  renovação das matrículas de creche (maternal), pré-escola (4 
e  5 anos) e 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental e EJA. 
c) Dias 28 e 29/12/2022 - confirmação das matrículas do 6º ao 9º anos.. 
d) A renovação de matrículas das escolas anexas poderão ser realizadas no dia 23 dia esse 

que será realizado o plantão pedagógico.   
e) Dias 29 e 30/12/2022. Escolas que ainda estiverem cumprindo o calendário letivo de 

2022.  
f) Dias 02 e 03  – matrícula dos novos estudantes, maternal, pré-escola, anos iniciais, 

anos finais e EJA. 
 

II – Para a renovação  da matricula os pais e/o responsaveis devem assinar o termo de 
responsabilidade e a ficha de matricula, sendo estes, documentos obrigatorios para 
efetivação da mesmo. 
III - Todas as Escolas, sem exceção, devem dispor de vagas para pessoa com deficiência, 
bem como para os demais estudantes, informando sistema de rerenciamento de dados  
sempre que houver alteração no número de matriculados. 
IV – Passada a renovação de matrícula, todas as Unidades Escolares devem informar ao 
Departamento Pedagógico / Departamento de Planejamento, Programas e Projetos 
mediante os cadastros dos alunos, turmas e professores no sistema de gestão de dados   
no que diz respeito ao total de alunos matriculados e possíveis saldos de vagas. 
V – Todas as Unidades Escolares manterão funcionando sua estrutura de atendimento 
ao público, no seu respectivo horário de funcionamento, no período de matrícula, 
obedecendo as regras do distanciamento social e protocolo de vigilância sanitária. 
VI – A equipe de profissionais da Escola, sob a coordenação do gestor  e/ou dos vice- 
gestor (em seu respectivo turno de trabalho ou conforme organaização da escola), atuará 
no Processo de Matrícula, recebendo e analisando a documentação dos novos 
estudantes. 

 
Artigo 14º - A lotação dos professores em qualquer nível/ modalidade de ensino só será 
efetivada mediante turmas existentes no Sistema de Ensino, com alunos devidamente 
matriculados e enturmados. 

§ 1° - Aluno com idade igual ou inferior a 15 anos não poderá ser matriculado no 
turno noturno. 

 
Artigo 15º – O número de alunos por turma obedecerá aos critérios estabelecidos nesta 
Portaria. 

 
Artigo 16º – No ano de 2023, no momento da organização, todas as turmas serão geradas 
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de acordo com a capacidade máxima estabelecida para cada nível/modalidade de ensino, 
constante nesta Portaria.  
 

Parágrafo Único - Com vistas ao acolhimento do disposto no artigo 25 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/1996, Resolução 001/2020 do 
Conselho Municipal de Educação - CME, o atendimento à demanda escolar nas unidades 
escolares do Sistema Municipal de Ensino se dará de acordo com os seguintes  requisitos 
QUALITATIVOS MÍNIMOS: 

I. No tocante à relação professor-aluno: 

a) até 15 alunos por professor em classes que abriguem crianças de 2 a 3 anos; 

b) até 20 alunos por professor em classes que abriguem crianças de pré-escola (4 e 
5 anos); 

c) até 20 alunos por professor em classes e nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental; 
d) até 25 alunos por professor em classes dos demais anos iniciais 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental e de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) – 1ª e 2ª etapas. 
e) até 30 alunos por professor em classes dos anos finais 6º a 9º anos do Ensino 
Fundamental e de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) – 3ª e 4ª etapas. 
f) até 30 alunos em turmas Multisseriadas (unidocência). 

 
II – No tocante à matricula de Creche  (Escolas Rurais) só será validado mediante a avaliação 
do titular da SEMED mediante observação do departamento Pedagógico e após autorização 
oficial disponibilizada para a escola;  
 
III-Em casos excepcionais o número máximo de poderá exceder o quantitativo de alunos. Os casos de 
necessidade de alteração, no que se refere ao mínimo de alunos, por turma, serão analisados e 
validados  mediante análise do titular da Secretaria de Educação em consonância ao Conselho 
Municipal de Educação. 

 
 

Artigo 17º – Em se tratando da enturmação de alunos e considerando a oferta de 
turmas para o ano letivo de 2023, uma nova turma só será aberta quando a turma 
antecedente ao sequencial de turmas ofertadas estiver com a capacidade máxima 
totalmente preenchida. 

 
Artigo 18º – No mês de ABRIL /2023 será realizada uma verificação nas turmas da Rede 
Municipal que estiverem com o número de alunos abaixo do mínimo estabelecido e, 
conforme cada caso será feita a enturmação para atender a capacidade estabelecida pela 
Portaria de Lotação vigente antes do processo de finalização do censo escolar 2023. 

 
Artigo 19º – Para efeito de lotação dos docentes, serão consideradas as turmas 
existentes no Sistema Municipal de Educação. Exceto para os professores readaptados 
amparados legalmente.  

 
Artigo 20º – A Secretaria Municipal de Educação manterá ensino da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos - EJA para atender os Estudantes que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no Ensino Fundamental, na idade própria. 

 

I – Aluno com idade inferior a 15 (quinze) anos não poderá ser matriculado na EJA 
correspondente ao Ensino Fundamental. 
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Artigo 21º – Para o ingresso na EJA/Fundamental, o (a) aluno (a) deverá ter 15 anos 
completo, até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

 
Artigo 22º – A matrícula de estudantes com deficiência deverá observar o que dispõe a 
Portaria de matrícula vigente, considerando, ainda, a legislação nacional vigente 
Resolução Nº 304 de 25 de maio de 2017. 

 
Artigo 23º – O (a) estudante com deficiência deverá ser matriculado (a) em qualquer 
Unidade de Ensino Regular. 

I– O Atendimento Educacional Especializado (AEE) será realizado, 
prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em escola 
mais proxima da residência do aluno onde o ensino regular, no turno inverso da 
escolarização,respeitado o número limite de alunos, por turma e considerando as 
deficiências apresentadas por esses discentes. 

 
Artigo 24º – O (a) estudante com deficiência, TGD (Transtorno Global do 
Desenvolvimento) e AH/s (Altas Habilidades) tem direito a duas matrículas: uma na classe 
de ensino regular; outra, em Unidade especializada ou sala de recursos multifuncionais 
em sua própria Escola ou em outra Escola da Rede Municipal. 

 
Artigo 25º – O início do ano letivo de 2023 nas Escolas Públicas Municipais observará a 
proposta de Calendário Letivo oficializado através desta Portaria, pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
Artigo 26º - Os Gestores das Unidades Escolares são responsáveis pelo Controle da 
matrícula das Escolas de sua circunscrição. Em caso de necessidade de decisões, os 
Gestores reportar-se-ão ao gabinete da Secretária Municipal de Educação e ao 
Departamento Pedagógico e estes por sua vez manter diálogo com o Departamento de 
Planejamento, Programas e Projetos. 
 

Parágrafo Único – É terminantemente proibida a cobrança de qualquer taxa nas 
Unidades Escolares da Rede Pública. 

 

Artigo 27º – A renovação de matrícula dos estudantes  bem como a matrícula de novos 
alunos deverá ser efetivada em conforme cronograma dessa portaria e de acordo com a 
organaização da escola; 

Artigo 28º – Em nenhuma hipótese será negada matrícula por motivo de deficiência, etnia, 
cor, sexo, condição social, convicção política e crença religiosa. 

 
Artigo 29º – Não será negada a matrícula ao estudante que não possuir certidão de 
nascimento. Neste caso, o pai e/ou responsável assinará mediante a escola, o termo de 
declaração e responsabilidade, contendo os dados essenciais do educando, 
comprometendo-se de providenciar documentação em 90 dias. 

 
Artigo 30º – A matrícula não será realizada com documentos falsos ou alterados, será nula de pleno 
direito, sem qualquer responsabilidade para escola, estando o    responsável, passivo das penalidades 
vigentes em Lei. 
I- Não será permitida a matrícula com fotos de documentos. 
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II- Será de responsabilidade do aluno, quando maior, ou seu responsável, quando menor, qualquer 
prejuízo ou dano que advir em consequência da matrícula que obtiver com documentos falsos, 
adulterados inautênticos ou irregulares. 

 

 
Artigo 31º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação  
 
 
 
 

Ipixuna do Pará, 20 dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaucia da Conceição Santana Rodrigues da Silva 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Dec. Nº 003/2022 
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