
PROTOCOLO

RETOMADA

DAS

MATRÍCULAS



SITUAÇÃO ATUAL
❑ Com a suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de

Ensino, as matrículas também foram suspensas;

❑ Aumento exponencial na procura por vagas na Rede Pública

em tempos de Pandemia;

❑ Provável migração das Escolas Particulares para as Escolas

Públicas;

❑ Pressão dos Órgãos de Controle e Fiscalização para a

retomada das matrículas na Rede Municipal de Ensino (Ex:

Ministério Público)



MATRÍCULAS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA
❑ As matrículas na Rede Municipal de Ensino serão

retomadas a partir do dia 1º de agosto;

❑ Todos os profissionais envolvidos com os processos de

matrícula participarão de reuniões e capacitações para

conhecimento dos Protocolos que serão adotados pela

Secretaria Municipal de Educação;

❑ As matrículas ocorrerão exclusivamente de maneira

online, a partir de link disponibilizado no Portal da PMF;



EDUCAÇÃO INFANTIL
❑ Inscrições para as crianças em idade de Creche (4 meses até 3 anos, 11

meses e 29 dias) continuarão suspensas!

❑ As matrículas e transferências para as crianças em idade de pré-escola

serão retomadas no dia 1º de agosto;

❑ As famílias interessadas deverão entrar no link disponibilizado no portal da

PMF e escolher a vaga em uma Unidade Educativa que tenha

disponibilidade;

❑ A família deverá encaminhar a documentação necessária escaneada ou

em foto para validação da matrícula;

❑ Não havendo vaga na Unidade pretendida, deverá a família selecionar
outra Unidade Educativa que disponha da vaga.



EDUCAÇÃO INFANTIL
❑ Documentos obrigatórios que deverão ser encaminhadas no ato da

matrícula:

a) Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

b) Comprovante de Residência dos pais e/ou responsável legal, atualizado

até 03 (três) meses anteriores à inscrição (fatura de água, energia elétrica,

telefone, contrato de aluguel, fatura de cartão de crédito ou declaração

do agente de saúde). Caso o comprovante de residência não esteja no
nome de um dos integrantes da família anexar declaração do proprietário

da residência, conforme modelo (anexo I);

c) Documento de identidade com foto dos pais e/ou responsável legal pela

criança;

d) Apresentação de declaração de guarda, para as crianças que convivem

com responsáveis legais, emitida pelo Juizado da Infância e Juventude ou

documento que comprove o processo de regularização da guarda;



EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
❑ As matrículas e transferências para os estudantes em idade escolar e que

frequentam a Educação Fundamental serão retomadas no dia 1º de agosto;

❑ As famílias interessadas deverão entrar no link disponibilizado no portal da

PMF e escolher a vaga em uma Unidade Educativa que tenha

disponibilidade;

❑ A família deverá encaminhar a documentação necessária escaneada ou

em foto para validação da matrícula;

❑ Não havendo vaga na Unidade pretendida, deverá a família procurar

outra Unidade Educativa que disponha da vaga;



EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
❑ Documentos obrigatórios que deverão ser enviados por e-mail no ato da

matrícula para a Educação Fundamental:

a) Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

b) Atestado de Frequência ou Atestado de Matrícula ou Boletim Escolar, com

a indicação do ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano

letivo de 2020;

c) Comprovante de Residência dos pais e/ou responsável legal, atualizado

até 03 (três) meses anteriores à inscrição (fatura de água, energia elétrica,

telefone, contrato de aluguel, fatura de cartão de crédito ou declaração

do agente de saúde). Caso o comprovante de residência não esteja no

nome de um dos integrantes da família anexar declaração do proprietário
da residência, conforme modelo (anexo I);



ORIENTAÇÕES GERAIS
❑ Foi editada a Portaria 205/2020, definindo os critérios aqui indicados;

❑ Os efeitos das Portarias 460/2019 e 461/2020 ficarão suspensos até a

revogação da nova Portaria;

❑ As matrículas serão abertas todos os meses, a partir de agosto,

sempre nos dias 1º até o dia 20 de cada mês;

❑ Quando do retorno das atividades presenciais, as famílias deverão,

obrigatoriamente, apresentar fotocópia e original dos documentos

indicados para efetivação da matrícula.



CONTATOS - SME
❑ Os contatos da Secretaria Municipal de Educação para tirarem as

dúvidas com relação às matrículas serão realizados de maneira online

e por meios telefônicos.

❑ Setor responsável: Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais

❑ Contatos: diped@sme.pmf.sc.gov.br ou (48) 3251-6128/6108/6105;

❑ Pedimos a compreensão de todos, pois em razão da equipe estar

reduzida em tempos de Pandemia, as ligações poderão demorar

para serem atendidas.

mailto:diped@sme.pmf.sc.gov.br



