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PORTARIA N.° 002/2021 

 .1 111•11.1.• 

Estabelece diretrizes normas, procedimentos e períodos 
para a realização das matriculas de alunos na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos — EJA, nas Unidades de Ensino da Rede 
Municipal de São João do Araguaia para o ano letivo de 
2021, e dá outras providencias. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em especial, os artigos 
205 a 214; 

CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais n° 53, de 2006 e a n° 59, de 2009, que estabelece a 
educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17(dezessete) anos de idade; 

CONSIDERANDO a Lei federal n° 9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

CONSIDERANDO a Lei federal n° 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB; 

CONSIDERANDO a Lei federal n° 12.796, de 2013, prevê a matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 4 (quatro) anos de idade; 

CONSIDERANDO a Lei federal n° 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação — PNE e 
dá outras providências; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNE/CEB ir 04, de 2010, que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNE/CEB n° 03, de 2016, acompanhada do Parecer 
CNE/CEB n° 08, de 2015, que define Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e 
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso V, do art. 53, no inciso II, do art. 54 e no inciso I, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei n°. 8069, de 13 de julho de 1990; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 304 de 25 de Maio de 2017 

CONSIDERANDO a Resolução 201 de 25 de Maio de 2017; 

CONSIDERANDO que o surto de Corona Vírus (Covid-19) fora reconhecido pela Organização Mundial 
de Saúde como pandemia e as recomendações do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a lei Federal N° 13.979 de Fevereiro de 2020, assim como o Decreto( N° 609 de 
Março de 2020 do Estado do Estado do Pará; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 3 de Março de 2020 que dispõe sobre os procedimentos e 
medidas a serem adotadas pelo Município de São João do Araguaia para prevenção do Novo Corona 
Vírus (Covid-19) e que no artigo 02, e no parágrafo IV que suspendeu as aulas presenciais no município 
em 2020, que até o momento não houve nenhuma disposição em contrario, para o retorno das aulas 
presenciais. 

CONSIDERANDO Lei N° 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei n" 11.947, de 16 de junho de 2009. 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP N° 2, de 10 de dezembro de 2020 que institui Diretrizes 
Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei n° 14.040, de 18 de agosto de 2020, 
que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições 
e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n" 6, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao ensino por meio de aulas não presenciais, 
tendo em vista a impossibilidade do retorno às atividades presenciais em decorrência do aumento de 
contaminação do Covid-19 no inicio do ano 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Processo de Matrícula 2021 da Rede Municipal de 
Ensino de São João do Araguaia com número bem menor de aluno por turma em caráter emergencial 
como forma de minimizar o avanço da contaminação pelo Novo Corona Vírus (COVID-19) no Ano 
Letivo de 2021; 

CONSIDERANDO o objetivo de dar publicidade, transparência e lisura ao Processo de Matrícula 2021; 

CONSIDERANDO a política educacional de atendimento à demanda de forma contínua e transparente; 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos físicos disponíveis nas Unidades de Ensino; 

CONSIDERANDO a necessidade de bem informar e esclarecer os responsáveis sobre todas as questões 
que envolvem o atendimento dos alunos nas escolas da rede pública Municipal, facilitando o acesso, o 
processo de inclusão e permanência; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar, a cada ano letivo, a qualidade do atendimento prestado à 
comunidade, no que se refere à Matrícula Escolar; 

RESOLVE: 

Art. 1. - Ficam regulamentadas, por esta Portaria, as normas, orientações, procedimentos atinentes ao 
Processo de Matricula 2021, nos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica, das Unidades de 
Ensino da Rede Municipal de São João do Araguaia. 

Parágrafo Único — Fazem parte da Rede Pública Municipal de São João do Araguaia, os núcleos de 
Educação Infantil, ás Escolas Municipais e os Anexos de Escolas Municipais distribuídas em Polos de 
Nucleamento. 

Art. 2. - Definir, para os fins de que tratam esta Portaria: 
1- Matrícula: o registro do ingresso do aluno na Unidade de Ensino; 



SAO JOÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- Av. Luis Lopes Ribeiro 5/N - Centro - São João do Araguaia, PA - CEP: 68.518 - 000 

CNP': 05.854.534/0001-07 - semecsja(gmail.com - semecsjaPbol.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

II - Renovação de Matrícula (rematrícula): para todos os alunos que já fazem parte da Rede Municipal, no 
período estabelecido pela própria Escola. É o ato formal da matrícula que renova a continuidade do aluno 
na mesma Unidade de Ensino; 
III- Matrícula Inicial: ato formal que vincula o novo aluno e os rematriculados à Unidade de Ensino; 
IV - Matrícula por Transferência: ato formal que configura a passagem do educando para outra Unidade 
de Ensino. A transferência de matrícula entre Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal ocorrerá a 
partir do início do ano letivo. É de responsabilidade da Escola orientar os pais e/ou responsáveis nos 
seguintes procedimentos: 
a) solicitar a transferência da Escola de origem; 
b) dirigir-se ao estabelecimento de ensino escolhido, dentro do prazo determinado, com os documentos 
necessários para efetivação de matrícula. 
V - Alunos Novos: alunos oriundos das redes privada, municipal, estadual, federal e alunos sem 
escolarização formal. 
VI - Matrícula em dependência: matrícula com dependência de estudos, como forma de progressão 
parcial. 

§ 1° - O cumprimento da dependência de estudos será realizado no contra turno e em casos específicos 
em que não haja essa oferta, ficará a cargo da Escola, juntamente com a direção, coordenação pedagógica 
e Professor regente da disciplina, que viabilizarão alternativas ao atendimento da demanda de alunos com 
dependência, levando em consideração a legislação existente. 

§ 2° Em casos excepcionais, em que os alunos fiquem retidos na disciplina cursada em dependência, 
quando aprovados na série ou etapa supervenientes na mesma disciplina, o Conselho de Classe ou Escolar 
poderá decidir pela matrícula do aluno, na série seguinte, sem dependência, tomando por base, também, o 
aproveitamento global do aluno, conforme o inciso III, item i, do Art. 7° da Resolução 001/10 do CEE-
PA. 

Art. 3. - A oferta de qualquer nível ou modalidade de ensino, para o ano letivo de 2021, está 
condicionada à emissão prévia de ato autorizativo da SEMED e do Conselho Estadual de Educação, 
devendo os processos serem protocolados 30 (trinta) dias antes da previsão de início das atividades letivas 
do ano subsequente, objetivando viabilizar a concessão da autorização em tempo hábil. 

Art. 4. - Compete à SEMED, Direção, Professor no exercício das funções de suporte pedagógico direto à 
docência (Coordenadores Pedagógicos), divulgar, através dos meios de comunicação disponíveis, o 
Cronograma do Processo de Matrícula 2021, bem como assegurar o cumprimento do referido 
Cronograma estabelecido pela SEMED. 

Art. 5. - Compete à Direção das Unidades Escolares acompanharem e orientarem todo o Processo de 
Matrícula 2021, visando garantir o pleno atendimento aos pais, responsáveis e estudantes para a 
efetivação da matrícula escolar 2021. 

§ 1° - Os Diretores e Secretários das Unidades Escolares são responsáveis pelo controle da matrícula da 
Escola Polo e das escolas anexas 

§ 2° - Após a formação das turmas na Unidade Escolar, caberá ao Diretor ou professor responsável 
solicitar autorização junto a Diretoria de Ensino a DEN para a efetivação das turmas. 

I - Só será considerada turma formada após a autorização da Diretoria de Ensino — DEN. 
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Art. 7. - Para ingresso na Educação Infantil, as crianças deverão ter a idade mínima de 02 (dois) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março de 2021; 

Art. 8. - Para ingresso no Ensino Fundamental, as crianças deverão ter a idade mínima de 06 (seis) anos 
completos ou a completar até 31 de março de 2021; 

Art. 9. - No ato da confirmação de Matrícula no Ensino Fundamental, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
1— Xerox da Certidão de Nascimento (original para comprovar); 
II— Xerox do Comprovante de Residência (original para comprovar); 
III— Comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de estudos; 
IV — Cópia do RG e CPF da mãe ou o pai do aluno (a) a ser matriculado (a); 

§ 10 - Na falta de um ou mais documentos mencionados acima, a reserva de matrícula será efetivada e os 
responsáveis orientados quanto à sua obtenção e posterior apresentação à Direção da Escola, não 
ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias da efetivação da matrícula do aluno. 

§ 2° - Na falta do documento previsto no inciso III deste Artigo, ou independentemente de escolaridade, o 
educando deverá ser submetido a processo de avaliação para classificação no ano adequado de 
escolaridade, exceto os alunos matriculados no 1' ano do ensino fundamental. 

Art. 10. — É vedada a reserva de vagas por quaisquer mecanismos que privilegiem uns em detrimento de 
outros. 

Art. 11. — Só serão considerados alunos da Rede Pública Municipal, aqueles devidamente matriculados e 
frequentando, regularmente, a sala de aula. 

Parágrafo Único - O estudante que não estiver devidamente matriculado não poderá estar em sala de 
aula. 

Art. 12. — A matrícula bem como a renovação de aluno desistente só será efetivada, mediante os 
seguintes critérios: 

Após preenchimento da solicitação de matricula feito pelo aluno, quando maior de idade ou: 
Quando pelos pais ou; 

III- Responsáveis pelo aluno, devidamente e legalmente identificados. 

Art. 13. — No ato da Confirmação de Matrícula, em qualquer nível/modalidade de ensino, deverá ser 
apresentada a documentação necessária para a efetivação da mesma, conforme descrito no Art. 100 e § 1° 
e § 2° deste mesmo Artigo. 

Art. 14 - As unidades de ensino deverão zelar pela probidade e pela fidedignidade na coleta de 
informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários ao cadastramento, de modo a 
evitar duplicidades ou registros incompletos. 

Art. 15 - Na organização das turmas, para o ano letivo de 2021, deverá ser observado o disposto 
constante do ANEXO II desta Portaria sobre o quantitativo máximo de alunos, por nível/ modalidade de 
ensino, bem como as demais orientações emanadas da SEMED. 

Art. 16 — No ano de 2021, quando da manutenção, todas as turmas serão geradas de acordo com a 
capacidade máxima estabelecida para cada nível/modalidade de ensino, constante do ANEXO II. Art. 6. - As unidades de ensino deverão preparar suas equipes para acolher, orientar e informar as 

famílias, de forma clara, sobre as questões que envolvem o direito à matricula nas Escolas da Rede 
Municipal, observados os critérios de excelência no atendimento à comunidade escolar. 
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§10 - Não será permitida a alteração na quantidade de vagas das turmas, ressalvados os aumentos de até 
50% da capacidade máxima, que poderão ser realizados pelas SEMED, desde que as dimensões físicas da 
sala de aula não suportem a demanda de alunos. 

§2° - Os casos de necessidade de redução da capacidade máxima de alunos, por turma, serão analisados 
exclusivamente pelo titular da SEMED. 

Art. 17. - Quando da entunnação de alunos, e considerando a oferta de turmas para o ano letivo de 2021, 
uma nova turma só será preenchida quando a turma antecedente ao sequencial de turmas ofertadas estiver 
com a capacidade máxima. 

§ 1° Os casos de necessidade de alteração, no que se refere ao abaixo da capacidade máxima de alunos, 
por turma, serão analisados e validados pela SEMED, através de documento escrito (Oficio) com 
justificativa para o funcionamento da(s) turma(s), mediante autorização do titular da SEMED. 

§ 2° - No caso de turmas ÚNICAS do Ensino Fundamental, com número de alunos inferior a 15 
(quinze), articular com escolas municipais próximas e oferecer a turma em apenas uma das escolas. Não 
sendo possível agrupar os alunos de diferentes escolas, a Direção deverá solicitar ao titular da SEMED, 
mediante justificativa, a autorização para a implantação da turma multisseriada. 

§ 30 - Somente serão admitidas turmas com número inferior a 12 alunos nas localidades onde não houver 
outra escola municipal próxima e alunos que não possam ser atendidos pelo transporte escolar. 

§ 4° - Nos casos específicos de turmas ÚNICAS da pré-escola, no Ensino Fundamental Regular ou na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estejam localizados no Campo, fica estipulada 
a quantidade mínima de 12 (doze) alunos por turma. Nos casos em que o número mínimo seja inferior 
ao estipulado no caput deste artigo, os mesmos serão avaliados pelo titular da SEMED. 

Art. 18. Bimestralmente serão apresentados ao setor do Censo Escolar da SEMED, os dados estatísticos 
das turmas de cada escola, e se o número de alunos por turma for menor em relação à matrícula inicial ou 
abaixo do máximo estabelecido pelo ANEXO II da Portaria 001/2021, a direção da escola realizará a 
junção de turmas, com a anuência da Diretoria de Ensino e do titular da SEMED. 

Art. 19. — A lotação dos professores em qualquer nível/modalidade de ensino só será efetivada mediante 
turmas existentes, com alunos devidamente matriculados e enturmados. 

Art. 20. - Aluno do ensino regular na faixa etária de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, 
terá prioridade de matrícula nos turnos matutino e vespertino. 

Parágrafo Único. - Aluno com idade igual ou inferior a 14 anos não poderá ser matriculado no turno 
noturno, com exceção dos casos autorizados pelas instâncias competentes (Ministério Público Estadual, 
Promotorias de Justiça da Infância, Juventude e dos Órfãos, Interditos e Incapazes). 

Art. 21. - Não poderá ser efetivada matrícula em Unidade Escolar da Rede Pública Municipal de São 
João do Araguaia o (a) aluno (a) que já tenha concluído o Ensino Fundamental. 

Art. 22. - Para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, o (a) aluno (a) deverá ter 
15 anos completos até 31/03/2021. 

Art. 23 - A matrícula para alunos que estiverem cumprindo medidas sócio-educativas (Prestação de 
serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação e internação provisória), deverá ser 
garantida durante todo o período do ano letivo em curso. 
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Parágrafo Único — Os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas deverão ter a 
matricula assegurada, sem qualquer forma de constrangimento, preconceito ou discriminação, tratando-se 
de direito fundamental, público e subjetivo. 

Art. 24. - A matrícula deverá ser garantida durante todo o período do ano letivo em curso, para os alunos 
que estiverem sob medidas protetivas, sob guarda judicial, em abrigos, ou alunos, filhos de mães, pais, 
responsáveis que estejam no Programa de Proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, sob tutela do 
Estado. 

Art. 25. - Constatada a infrequência de estudantes de seis (06) a dezessete (17) anos, no período de uma 
semana ou sete dias letivos alternados, no período de um (01) mês, a Unidade Escolar, depois de 
esgotados os recursos escolares de fazê-lo retornar à assiduidade, tais como notificação dos pais, registro 
de ocorrência, encaminhar a relação desses estudantes ao Conselho Tutelar da área de abrangência e, na 
sua inexistência, ao Juizado da Infância e Juventude, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Parágrafo Único - O acompanhamento da frequência escolar dos alunos fica a cargo do Professor e do(a) 
Coordenador(a) Pedagógico(a) que prestarão conta do recenseamento dos alunos mensalmente à Direção 
da Escola, que encaminhará aos órgãos competentes. 

Art. 26. — A matrícula de estudantes, público-alvo da Educação Especial, deverá observar o que dispõe a 
legislação nacional vigente da Educação Especial. 

Art. 27 - A matrícula de alunos com deficiência deve ocorrer a partir dos 03 (três) anos completos ou a 
completar até 31/03/2021, observando-se, também, os seguintes parâmetros: 

I - máximo de 10% do total de alunos por turma, apresentando preferencialmente a mesma deficiência; 

II - O Atendimento Educacional Especializado (AEE) ocorrerá após o (a) aluno (a) estar laudado pela 
Coordenação da Educação Especial da SEMED. 

a — O atendimento poderá ser ofertado em turno contrário, devendo ser realizado, prioritariamente, na 
Sala de Recursos Multifuncionais da própria Escola ou em Unidades Especializadas, não sendo 
substitutivo às classes regulares conforme as Diretrizes Operacionais constantes na Resolução CNE/CEB 
4/2009. 
b - O Atendimento Educacional Especializado (AEE) poderá ser ofertado no mesmo turno ao aluno que 
esteja matriculado no turno da noite, e que não puder frequentar o atendimento educacional especializado 
em turno contrário. 
c — As escolas que não dispuserem de atendimento educacional especializado poderão encaminhar os 
alunos para serem atendidos na escola mais próxima que disponha de sala de recursos multifuncionais. 

Art. 28. - O (a) estudante, público-alvo da Educação Especial, deverá ser matriculado em qualquer 
Unidade de Ensino Regular. 

Art. 29. - Compete às Unidades de Ensino zelar pela fidedignidade na coleta e registro de documentos e 
informações referentes aos tipos de deficiência, Transtorno do Espectro Autista — TEA (Autismo Infantil, 
Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infància) e Altas 
Habilidades/superdotação, a fim de se evitar registros incompletos ou errados. 

Parágrafo Único - Após a coleta e o registro de documentos e informações referentes as deficiências 
deverá ser encaminhada cópia da documentação a Coordenação da Educação Especial SEMED, para o 
acompanhamento e criação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. 
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Art. 30. - Considera-se estudante, público alvo da Educação Especial, alunos com Deficiência Auditiva, 
Intelectual, Visual, Múltipla, Física, Surdo cegueira, Transtorno do Espectro Autista (Autismo Infantil, 
Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infància) e Altas 
Habilidades/superdotação, assim classificados: 
I - Alunos com deficiência - os que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 
mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruído sua participação 
plena e efetiva na Escola e na sociedade; 
II - Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - os que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 
estereotipias motoras. Incluem-se nesta definição alunos com Autismo Infantil, Síndrome de Rett, 
Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância. 
III - Alunos com altas habilidades ou superdotação - os que apresentam um potencial elevado e grande 
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

Art. 31. - A enturmação dos alunos, público-alvo da Educação Especial, em turmas regulares (inclusivas) 
deverá considerar as orientações de agrupamento especificadas no Artigo 87 da Resolução 001 do 
Conselho Estadual de Educação, de 2010, Incisos I, II, III, IV, V, VI, e considerar a quantificação abaixo 
especificada para cada deficiência: 
I - Auditiva -03 
II - Visual - 03 
III - TEA - 01 
IV - Múltipla - 01 
V - Física - 02 
VI - Surdo cegueira -01 
VI - Intelectual - 02 

Parágrafo Único - No caso de haver mais de 01 alunos com deficiência auditiva, enturmar, 
preferencialmente, na mesma turma. 

Art. 32. - O estudante, público alvo da Educação Especial, matriculado no Ensino Fundamental, terá 
direito a 02 (duas) matrículas, conforme preconiza o Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a Educação Especial: 
1- a primeira nas classes do Ensino Regular (obrigatória); 
II - a segunda no AEE, podendo ser oferecido nas Salas de Recursos Multifuncionais da escola, ou ainda, 
em Instituição Educacional Especializada da rede pública ou privada, conveniada com a Secretaria 
Municipal de Educação. 

§ 1° - Nos casos em que o estudante necessite de outros apoios como psicológico, motor, 
psicopedagógico, e outros, além dos ofertados pelo AEE, poderá ser encaminhado à secretaria Municipal 
de Educação, mediante relatório do professor e Coordenador Pedagógico da escola, para que a SEMED 
tome as providencias cabíveis. 

§ 20 - Na modalidade da Educação Especial a matrícula dos estudantes, público-alvo da Educação 
Especial, ocorrerá tanto nas classes comuns do Ensino Regular como no Atendimento Educacional 
Especializado, para que sua escolarização seja complementada ou suplementada em salas de recursos 
multifuncionais ou em Unidades Especializadas, respeitando-se o número limite de alunos, por turma, 
considerando, ainda, as deficiências apresentadas pelos discentes. 

Art. 33. - O número de estudantes, por turma, no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
segunda matrícula, das salas de Recursos Multifuncionais, das escolas regulares será de, no máximo, 8 
alunos, independente da deficiência e de nível de escolaridade, conforme anexo I da Portaria. 

• 
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Art. 34. - O laudo médico, para matrícula no Atendimento Educacional Especializado segue as diretrizes 
estabelecidas pela NOTA TECNICA 004/2014 MEC SECADI / DPEE, cujo documento não será 
considerado imprescindível para matrícula do estudante, público alvo da educação especial. No entanto, 
durante a elaboração do Plano do AEE, o professor especializado, juntamente com a equipe pedagógica 
da escola, deverá orientar e encaminhar o estudante e/ou seu responsável a providenciar o referido 
documento junto à rede de serviços da área da saúde. 

Art. 35. - O professor do AEE, lotado nas Escolas de Ensino Regular, deverá auxiliar no Processo de 
Matrícula, caso seja necessário, com informações referentes ao AEE e do Público-alvo da Educação 
Especial. 

§ 1° - A avaliação do desempenho escolar do aluno deve envolver os professores de sala de aula, o 
atendimento educacional especializado, a equipe técnica pedagógica da escola e a colaboração da família, 
registrando-se os resultados em relatório próprio, visando constatar e acompanhar os avanços acadêmicos 
alcançados, prevendo: 
I. intervenções pedagógicas, conforme Programa de Ação elaborado para o aluno; 
II. competências, habilidades e conhecimentos adquiridos no decurso de sua escolarização; 
III. freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na rede regular de ensino e na Instituição 
Especializada, quando for o caso. 

§ 2". Poderão ser criados critérios diferenciados para aprovação dos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, observando-se os objetivos elaborados no 
respectivo plano de atendimento educacional. 

Art. 36. - O início do ano letivo de 2021, das Escolas da Rede Pública Municipal de São João do 
Araguaia, observará a proposta de Calendário Letivo, oficializado pela Secretaria de Municipal de 
Educação, cabendo a ela acompanhar o cumprimento do referido calendário. 

Art. 37. - As Escolas da Rede Municipal de São João do Araguaia, iniciarão o processo de Matriculas a 
partir do 1° dia Útil após o prazo estabelecido para o termino do Calendário letivo do Ano em Curso, 
excluído o período destinado à recuperação, em conformidade com o Anexo III desta Portaria. 

Art. 38. - Fica assegurada a gratuidade da matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino, sendo vedada 
a cobrança de taxas, emolumentos ou qualquer valor. 

Art. 39. - Nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, é proibida a realização de exames de seleção e/ou 
cobranças de taxa de qualquer espécie. 

Art. 40. - Em nenhuma hipótese será negada matrícula por motivo de deficiência, etnia, cor, sexo, 
condição social, convicção política e crença religiosa. 

Art. 41. - É vedada a reserva de vagas por quaisquer mecanismos que privilegiem uns em detrimento de 
outros. 

Art. 42. - Compete aos Gestores d2s Unidades de Ensino primar pelo cumprimento das normas e 
procedimentos previstos nesta Portaria. 

Parágrafo Único - A inobservância das normas, orientações e procedimentos determinados nesta Portaria 
ensejará a responsabilização dos servidores, de acordo com a legislação vigente e acarretará as medidas 
administrativas legais. 

Art. 43° - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, 
EM 20 DE JANEIRO DE 2021. 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA — PARÁ, 20 DE JANEIRO DE 2021. 

Ck.. 
— (ICLA "Ltt, 

Sandra Marià Santana 
Secretária Municipal de Educação 

Portaria N.° 03/202 
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA 
ALUNO (A) DESISTENTE EM ANO (S) ANTERIOR (ES) 

Considerando que o aluno (a) desistente de ano(s) 

anterior (es): eu ou responsável, 

 , RG n°  , CPF 

n°  telefone:  solicito que a escola: 

 efetive/minha matrícula no ano letivo de 2021, 

fo na (o) série/ano , na modalidade:   estando eu ciente do Artigo 95 

constante do Regimento Escolar das Escolas Públicas. 

São João do Araguaia- Pará, de de 20 

ASSINATURA DO (A) ALUNO (A) OU RESPONSÁVEL 
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ANEXO II 

PORTARIA DE MATRÍCULA 2021 - FORMAÇÃO DE TURMAS 

1- EDUCAÇÃO INFANTIL: 

a) máximo 15 (quinze) alunos de 03 (três) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove dias); 
b) máximo 20 (vinte e cinco) alunos de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) 
dias. 

- ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR: 

a) 10, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental (crianças de 06 a 08 anos) — mínimo 15 (quinze) alunos 
para a zona urbana e o mínimo 12 (doze) alunos para zona rural e no máximo 20 (vinte ) aluno na 
turmas; 

b) 4° ao 5" anos do Ensino Fundamental (crianças de 09 a 10 anos) - mínimo 15 (quinze) para a zona 
urbana e o mínimo 12 (doze) alunos para a zona rural e no máximo 25 (vinte e cinco) alunos na 
turma; 

c) 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental - mínimo 15 (quinze) alunos para a zona urbana e o mínimo 
12 (doze) alunos para a zona rural e no máximo 35 (trinta e cinco) alunos na turma. 

Obs. As turmas com quantitativo inferior ao mínimo permitido e que não estejam contempladas 
na portaria de matricula no artigo 17 e incisos 2, 3 e 4 que são casos excepcionais, só serão 
autorizadas com anuência da Diretoria de Ensino-DEN e da Secretária de Educação. 

III- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

a) 1' Etapa da Educação de Jovens e Adultos - mínimo 15 (quinze) para a zona urbana e o mínimo 12 
(doze) alunos para a zona rural e no máximo 25 (vinte e cinco) alunos na turma; 
b) 2' Etapa da Educação de Jovens e Adultos - mínimo 15 (quinze) alunos para a zona urbana e o mínimo 
12 (doze) alunos para zona rural e no máximo 25 (vinte e cinco) alunos na turma; 
c) 3' e 4a Etapas da Educação de Jovens e Adultos - mínimo 15 (quinze) alunos para a zona urbana e o 
mínimo 12 (doze) alunos para a zona rural e no máximo 35 (quarenta) alunos na turma; 

IV — EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

a) Turma Inclusiva - máximo 25 (vinte e cinco) alunos, sendo 10% (dez por cento) com deficiência; 

> Auditiva —03 
> Visual — 03 
> Transtorno do Espectro Autista —01 
> Múltipla — 01 
> Física — 02 
> Surdo cegueira —01 
> Intelectual — 02 

b) Atendimento Educacional Especializado (segunda matrícula): máximo de 08 (oito) alunos, 
independente da deficiência. 

c) Atendimento Educacional Especializado nas Unidades Especializadas — o máximo será estabelecido 
de acordo com os Projetos de atendimento ao aluno com deficiência. 
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ANEXO III 

PORTARIA DE MATRÍCULA 2021 — CRONOGRAMA DE MATRICULA: 

1— MATRICULA DOS ALUNOS APROVADOS DIRETO, ALUNOS EM RECUPERAÇÃO E 
ALUNOS NOVATOS. 

a) Do dia 04/01/2021 a 28/01/2021 

— ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE ÀS MATRICULAS PARA 2021 e 
DOCUMENTAÇÃO FINAL DO ANO LETIVO DE 2020. 

a) Do dia 29/01 a 03/02/2021. Entrega das Estatísticas iniciais contendo as matriculas dos alunos nas 
respectivas turmas, no Núcleo de Dados e Estatísticas e Censo Escolar e este encaminhará a 
Diretoria de Ensino — DEN - Para fins de lotação para o ano letivo de 2021. 

b) Entrega das ATAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2020, contendo as medias e 
os respectivos resultados de movimento e rendimento dos alunos, com as seguintes 
nomenclaturas: (Aprovado, reprovado, desistente, transferido ou falecido) para prestação de 
contas da 2a Fase do Censo Escolar 2020. 

c) Entregas de Estatística Final do Ano letivo de 2020. 

d) Turmas Multisseriadas (Fundamental - anos iniciais) — mínimo de 15 (quinze) e máximo 20 (vinte) 

alunos. 
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CALENDÁRIO OFICIAL ESCOLAR 2021 
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1 a 29 - Recesso Escolar 

02 - Paixão 
04- Pascoa 

Abril/2021 

/ 21 - Tiradentes 
20 dias letivos 

Julho/2021 

11 12 13 14 15 

o 
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10 

17 

24/31 

4 

FÉRIAS 

Outubro/2021 

5 6 

26 27 

7-

12 - Nossa Sr.a Aparecida 
15- Dia do Professor 
28 - Dia do servidor público/ 18 dias letivos 

- twtorno aos ro essores, 
01 a 05- Processo de Lotação e 
Planejamento pedagógico 
08- Inicio do Ano Letivo 
15,16 Carnaval, 
13 dias letivos. 

10 

31 

11 

Maio/2021 

12 

1 - Dia do Trabalhador 
22 dias letivos. 

9 
16 
23 
30 

13 

Agosto/2021 
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17 
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20 
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31 

15- Adesão do Pará, 
23 - dias letivos 
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28 
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Novembro2.021 

1 3 
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16 17 
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18 
25 

2 - Finados 
15 - Proclamação da República 
21 - Dias letivos 

5 

19 
26 

20 

23 dias letivos 

14 

Junho/2021 

15 16 

4 
11 

17 18 

3- Corpus Christi / 24- São João Batista/ 
21 dias letivos. 

13 

Setembro/2021 

s 
1 2 

14 15 16 
20 21 22 23 
27 28 29 30 

24 

7 - Independência do Brasil, 
10 - Dia o Evangélico/ 21 dias letivos 

5 

12 

19 

26 

6 

Dezembro/2021 

7 
15

20 21 22 

23 - Fim do 40 bimestre 
24, 25 - Natal, 29- Aniv. de SJA e 31/12 
18 - Dias letivos 

16 

S 
3 

10 
17 

Dias 
Letivos, 

quantidade 

Jan. Fev. Mar. Abr, Mai. Jun. 1.° Sem. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 2.° Sem. Total * 

00 13 23 20 22 21 99 O 
- 

23 21 18 21 18 101 200 

Retorno dos Professores 01/02/2021 

Processo de Lotação e 
Planejamento pedagógico 

01/02 a 05/0212021 

Feriados Feriados Federais, Estaduais e Municipais. 

Inicio do Ano Letivo 08/02/2021 

Inicio de bimestre 1° Bimestre 08/02-22/04 20 Bimestre: 23/04-30/06 30 Bimestre: 02/08-06/10 4° Bimestre: 07/10 -16/12 

Recesso Escolar 01 a 29 

Final de Ano Letivo 23 de dezembro 

Férias de professores 1-30 de Julho 

Recuperação Final A recuperação bimestral dar-se-á paralelamente durante o Ano Letivo e os alunos que não alcançarem a 
média para aprovação serão submetidos a recuperação final. 

Sábado letivo 08/05, 19/05, 14/08, 04/09, 13/11 e 11/12 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Oficio no 019/2021 — Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

São João do Araguaia - PA, 20 de janeiro de 2021. 

Ilmo. Sr. 
Emiliano Soares de Souza Filho 
Secretário Municipal de Administração de São João do Araguaia 

Assunto: Publicação de Portaria. 

Emir s de Soca Filho
ode Administração 

Port. 001/2021 

Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria que publique a 

portaria em anexo 002/2021 que Estabelece diretrizes normas, procedimentos 

e períodos para realização das matriculas de alunos na Educação Infantil, 

ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos — EJA nas Unidades de 

Ensino da Rede Municipal de São João do Araguaia para o ano letivo de 

2021. 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

Sandra Ma ia Santana 
Secretária Municipal de Educação 
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