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PORTARIA Nº 205/2020 

 

REESTABELECE E REGULAMENTA OS PROCESSOS 

DE MATRÍCULAS NAS ETAPAS OBRIGATÓRIAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, OU SEJA, NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) E NA EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE FLORIANÓPOLIS PARA O ANO LETIVO DE 2020, 

EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM RAZÃO DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E 

SUSPENDE OS EFEITOS DAS PORTARIAS 460/2019 E 

461/2019. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições, em conformidade com a Lei Federal nº 9.394/96 e com as Resoluções do Conselho 

Municipal de Educação, além das demais legislações em vigor, e 

 

CONSIDERANDO que a Organização Municipal de Saúde (OMS) declarou, 

em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes 

caracteriza pandemia; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Florianópolis editou o Decreto n° 

21.347, de 16 de março de 2020, o qual estabelece medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), dentre elas a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de 

ensino; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n°630, de 01 de junho de 2020, que 

prevê a suspensão das aulas presenciais em todo território catarinense; 

 

CONSIDERANDO que a equipe da Secretaria Municipal de Educação, em 

conjunto com os profissionais da Rede Municipal de Educação, desenvolveu um PORTAL 

EDUCACIONAL que hospeda um repositório com conteúdos, atividades pedagógicas e jogos 

educativos voltados ao ensino e à aprendizagem dos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes, Geografia, História, Língua Estrangeira, Educação 

Física, Alfabetização, Letramento (Anos Iniciais), Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

Educação Inclusiva e Educação Infantil. Destaca-se, ainda, que o Portal já registrou mais de 

220.000 acessos. 

 

CONSIDERANDO que dia 20 de abril foi aprovada na Câmara de Vereadores, 

e posteriormente sancionada pelo prefeito Gean Loureiro, a   Lei 10.701 que autoriza o município 

de Florianópolis a adotar o regime especial de atividades de aprendizagens não presenciais 

(tecnologias remotas) para a educação básica da rede municipal de ensino devido à pandemia. 

 

CONSIDERANDO que essas atividades poderão ser utilizadas para fins de 

validação da carga horária mínima anual, de 800 horas, exigida para o cumprimento do ano letivo 

de 2020.   
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CONSIDERANDO que as matrículas na Rede Municipal de Ensino foram 

suspensas; e, 

  

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina para a reabertura das matrículas na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º. Ficam reestabelecidas as Matrículas nas etapas obrigatórias da Educação 

Básica, ou seja, na Educação Infantil (pré-escola) e na Educação Fundamental, da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis para o ano letivo de 2020, em caráter excepcional, em 

razão da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Parágrafo único. As Inscrições e Matrículas para as crianças em idade de 

Creche (4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias) continuarão suspensas. 

 

Art. 2º. As Matrículas ocorrerão de forma online, sempre nos dias 1º (primeiro) 

a 20 (vinte) de cada mês, iniciando-se pelo mês de agosto e encerrando no mês de novembro 

do ano de 2020.  

 

  

  

TÍTULO II 

 Matrículas – Educação Infantil (Pré-Escola) 

 

Art. 3º. Para o atendimento em pré-escola, a criança deverá ter idade de 04 

(quatro) anos completos até o dia 31 de março de 2020: 

 

 

 

§ 1º. Todas as novas vagas de pré-escola serão oferecidas em período parcial, 

sendo no período matutino ou vespertino, com exceção das Instituições Parceiras que terão 

autonomia no oferecimento de vagas integrais e/ou parciais. 

 

Grupo Data de nascimento da Criança Idade da criança 

5 

6 

De 01/04/2015 a 31/03/2016 

De 01/04/2014 a 31/03/2015 

4 anos a 4 anos e 11 meses 

5 anos a 5 anos e 11 meses 
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Art. 4º. A matrícula para a pré-escola nas Unidades de Educação Infantil da 

Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, bem como nas Instituições Parceiras, será realizada 

pela internet. Os pais e/ou responsável legal pela criança deverão acessar o site da Prefeitura: 

http://www.pmf.sc.gov.br, no ícone MATRÍCULAS 2020: opção PRÉ-ESCOLA. 

 

§ 1º. Para efetivar a matrícula da criança, os pais e/ou responsável legal deverão 

preencher corretamente o cadastro. O sistema será aberto a partir das 8h30min do primeiro dia 

da matrícula e será encerrado às 17 horas do último dia, conforme datas estabelecidas no artigo 

2º. 

 

§ 2º. Após o preenchimento do cadastro, os pais e/ou responsável legal, 

obrigatoriamente, deverão anexar no próprio link, para a validação da matrícula, cópia 

escaneada ou foto (legíveis e em boa resolução), dos seguintes documentos: 
 

I - Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade; 

II - 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);  

III - Documento de identidade com foto dos pais e/ou responsável legal pela 

criança; 

IV - 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; 

 

§ 3º. A efetivação da matrícula somente ocorrerá após a juntada de todos os 

documentos indicados no parágrafo anterior.  

 

§ 4º. A criança poderá ser matriculada somente em uma das Unidades Educativas 

da Rede Municipal de Ensino, incluindo as Instituições Parceiras (Conveniadas) do Município 

de Florianópolis. 
 

§ 5º. A criança matriculada no Ensino Fundamental, seja no sistema público ou 

privado, não poderá matricular-se a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, incluindo 

as Instituições Parceiras (Conveniadas) do Município de Florianópolis. 
 

§ 6º. Quando a demanda exceder o número máximo de crianças atendidas por 

grupo, a família deverá solicitar a matrícula em outra Unidade de Educação Infantil onde houver 

disponibilidade de vaga. 

 

  

  

TÍTULO III 

 Matrículas – Educação Fundamental 

 

Art. 5º. Para as novas matrículas no 1º ano do Ensino Fundamental, estarão 

habilitados os estudantes que tenham 06 (seis) anos completos até 31 de março 2020. 
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Art. 6º. A matrícula para a Educação Fundamental da Rede Municipal de Ensino 

de Florianópolis será realizada pela internet. Os pais e/ou responsável legal pela criança deverão 

acessar o site da Prefeitura: http://www.pmf.sc.gov.br, no ícone MATRÍCULAS 2020: opção 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 

 

§ 1º. Para efetivar a matrícula da criança, os pais e/ou responsável legal deverão 

preencher corretamente o cadastro. O sistema será aberto a partir das 8h30min do primeiro dia 

da matrícula e será encerrado às 17 horas do último dia, conforme datas estabelecidas no artigo 

2º. 

 

§ 2º. Após o preenchimento do cadastro, os pais e/ou responsável legal, 

obrigatoriamente, deverão anexar no próprio link, para a validação da matrícula, cópia 

escaneada ou foto (legíveis e em boa resolução), dos seguintes documentos: 
 

I - Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade; 

II - Atestado de Frequência, Atestado de Matrícula ou Boletim Escolar, com a 

indicação do ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano letivo de 2020; 

III - 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);  

 

§ 3º. A efetivação da matrícula somente ocorrerá após a juntada de todos os 

documentos indicados no parágrafo anterior. 

 

§ 4º. A criança poderá ser matriculada somente em uma das Unidades Educativas 

da Rede Municipal de Ensino do Município de Florianópolis. 
 

 

§ 5º. As Novas Matrículas somente serão possíveis se na Unidade Educativa 

pretendida houver vaga disponível, conforme quadro previsto. 

 

§ 6º. Quando a demanda exceder o número máximo de estudantes atendidos por 

sala de aula, a família deverá solicitar a matrícula em outra Unidade de Educação Fundamental 

onde houver disponibilidade de vaga. 

 

 

 

TÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 7º. Não havendo vaga na Unidade Educativa pretendida, no ano escolar, os 

pais e/ou responsável legal deverão optar por outra Unidade Educativa da Rede Municipal de 

Ensino que tenha a vaga correspondente. 

 

Art. 8º. Para efetivar os processos de Matrículas previstos nesta Portaria, os pais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
17/07/2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2736

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
           CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
 

e/ou responsável legal dos estudantes deverão residir no município de Florianópolis. 

 

Art. 9º. Quando do retorno das atividades presenciais, as famílias deverão, 

obrigatoriamente, apresentar fotocópia e original dos documentos indicados para efetivação da 

matrícula. 

 

Parágrafo único. Além dos documentos indicados, deverão apresentar, 

obrigatoriamente, quando do retorno das atividades presenciais, o Certificado de atualização 

vacinal, emitido pelos Centros de Saúde do Município de Florianópolis. 

 

Art. 10. As Unidades Educativas terão 2 (dois) dias úteis para fazer a validação 

das matrículas realizadas e as devidas enturmações no Sistema de Gestão Educacional 

(SIGEducação). 

 

Parágrafo único. Para validação das matrículas deverão ser observados, além 

da documentação entregue, os preceitos legais e constitucionais que fundamentam o direito ao 

acesso à educação. 

 

Art. 11. Para as matrículas indicadas nesta Portaria, observar-se-á a aplicação 

do Formulário Busca Ativa, elaborado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

(MPSC) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/SC). 

 

Art. 12. Ficam suspensos os efeitos das Portarias 460/2019 e 461/2019. 

  

Art. 13. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de Florianópolis.  

 

Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 Florianópolis, 15 de julho de 2020. 

 

 

 

 

________________________________________ 

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I – PORTARIA 205/2020 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _____________________________________________________________ 

portador(a) da cédula de identidade (RG) nº ____________________________ e inscrito(a) no 

CPF sob o nº ____________________________, declaro para os devidos fins, que 

_____________________________________________________________, responsável pela 

criança _____________________________________________________________, reside 

em meu imóvel, localizado no endereço abaixo: 

 

 

Logradouro: ______________________________________________________  

Nº: _____                                        Bairro: ______________________________ 

CEP: ___________________________ 

Município: Florianópolis/SC 

 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, ciente de que, se falsa for esta 

declaração, bem como a documentação comprobatória, incorrerá nas penas do crime do Art. 

299 do Código Penal (falsidade ideológica). Estou ciente de que a omissão de informações ou 

a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam na desclassificação 

da inscrição. 

 

 

 

 

Assinatura do declarante  
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