
 

 

PORTARIA N° 1100/2019 - SME 
 

DISPÕE SOBRE DIRETRIZES, NORMAS E                                                        
PERÍODOS PARA A REALIZAÇÃO DE                                                         
MATRÍCULAS - 2020 NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, NO ENSINO FUNDAMENTAL E NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA                                      
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
FORTALEZA. 
 

 
A Secretária Municipal da Educação, no uso das atribuições legais que lhe confere a 

Lei Complementar nº 39, de 10 de julho de 2007, a Lei nº 5.895, de 13 de 

novembro de 1984, a Lei 6.794 de 27 de dezembro de 1990, e demais disposições 

legais. 

 
CONSIDERANDO  

I - a Constituição da República Federativa do Brasil, em especial, os artigos 

205 a 214; 

II - as Emendas Constitucionais nº 53/06 e a nº 59/09, que estabelece a 

educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 

III - a Lei federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

IV - a Lei federal nº 12.796/13, que prevê a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade; 

V - a Lei federal nº 13.005/14, que aprova o Plano Nacional de Educação; 

VI - a Lei Nº 10.371 DE 24 DE JUNHO DE 2015, que aprova o Plano 

Municipal de   Educação 2015-2025; 

VII - Plano Municipal de Educação 2015-2025, alinhado ao Plano Nacional 

de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

 
CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1° O Processo de Organização das Matrículas da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Fortaleza, objetiva assegurar o acesso e a permanência das crianças da 

faixa etária obrigatória do Ensino Infantil e Fundamental/EJA, nas Instituições de 



 

Ensino que oferecem esta etapa de ensino, atendendo às normas estabelecidas 

nesta Portaria. 

 
CAPÍTULO II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 2° Participam do Processo de Organização das Matrículas 2020 da Educação 

Básica no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza: 

 

I- Secretaria Municipal de Educação: 

a. Coordenadoria de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar- 

COGEST; 

b. Coordenadoria de Planejamento -COPLAN; 

c. Coordenadoria de Ensino Fundamental - COEF; 

d. Coordenadoria de Educação Infantil -COEI; 

e.  Assessoria de Comunicação - ASCOM; 

f. Distritos de Educação; 

g. Escolas (diretor, coordenador de CEI e secretário escolar)  

 

Art. 3° Compete à Secretária Municipal de Educação por meio dos órgãos 

competentes, junto à Equipe de Coordenação Técnica da Educação, Censo Escolar, 

Setor do Ensino Fundamental, a condução de todo o Processo de Matrícula, 

assessorando, acompanhando, orientando e recebendo relatórios finais.   

 
 

CAPÍTULO III 
 

DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

 

Art. 4° O Processo de Organização das Matrículas compreenderá: 

 

I-   Criação do mapa de classe e confirmação dos alunos veteranos; 

II-  Remanejamento Intrarrede; 

III- Enturmação; 

IV- Remanejamento Externo 

V-  Matrícula de novos alunos; 

 

SEÇÃO I 



 

CRIAÇÃO DO MAPA DE CLASSE E CONFIRMAÇÃO DOS ALUNOS 

VETERANOS 

 

Art. 5° As vagas ofertadas para o ano de 2020 serão levantadas pelas escolas, em 

planejamento com seus respectivos Distritos de Educação, e em seguida as próprias 

unidades preencherão o mapa de classe no SGE. 

 
 

§ 1° Na medida em que realize a confirmação das matrículas dos alunos 

que nela permanecerão em 2020, cada escola atualizará o endereço, 

documentação, solicitando o cartão de vacina atualizado, e fará as 

devidas correções das informações contidas no SGE. 

  

§ 2° Vale ressaltar que o aluno veterano que manifestar o desejo de 

mudar de escola deverá fazê-lo prioritariamente no período da 

confirmação de veteranos, com a anuência registrada dos responsáveis e 

atualização no SGE. 

 

SEÇÃO II 

 

REMANEJAMENTO INTRARREDE 

 

Art. 6° A escola fará o remanejamento intrarrede quando não tiver a série/ano 

subsequente na unidade. 

 

§ 1º No planejamento do remanejamento intrarrede deve ser priorizado o 

deslocamento dos alunos maiores, reafirmada a importância de manter a 

matrícula das crianças da pré-escola o mais próximo possível de suas 

residências.  

 

 

SEÇÃO III 

ENTURMAÇÃO 

 

Art 7º A enturmação é o processo se inicia a partir da projeção de turmas, período 

em que a unidade escolar se organiza, respeitando as diretrizes no tocante ao 



 

quantitativo de alunos por sala, idade, ano, e finaliza no início do ano letivo de 2020, 

visando assim, ao melhor atendimento e acomodação das demandas existentes.  

 

Art 8º A formação das turmas na Educação Infantil/Ensino Fundamental deve 

considerar o espaço físico e as especificidades do atendimento: 

 

§ 1º Em creches – 02 (dois) profissionais, no espaço de 1,50m² por 

criança. 

 
§ 2º Em pré-escola – 01 (um) professor, no espaço físico de 1,50m² por 

criança. 

 
§ 3º Nas escolas que atendem ensino fundamental as salas destinadas 

ao atendimento de crianças da pré-escola (4 e 5 anos) deverão ser de 

uso exclusivo desse segmento e de alunos do 1º ano (6 anos) nos dois 

turnos, não podendo, portanto, serem utilizadas por alunos dos demais 

anos do Ensino Fundamental, exceto, em casos especiais, alunos do 2º 

ano (7 anos).  

 
Art 9º Enturmação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental será de acordo o 

Quadro I a seguir: 

 
             

 
ANO 

 
IDADE PRÓPRIA 

Nº MÁXIMO DE ALUNOS 
POR TURMA 

Infantil I 01 ano 16 

Infantil II 02 anos 20 

Infantil III 03 anos 20 

Infantil IV 04 anos 20 

Infantil V 05 anos 20 

1º 06 anos 20 

2º 07 anos 25 

3º 08 anos 30 

4º 09 anos 30 

5º 10 anos 30 

6º 11 anos 35 

7º 12 anos 35 

8º 13 anos 35 

9º 14 anos 35 

EJA I A partir de 15 anos completo 25 

EJA II A partir de 15 anos completo 30 



 

EJA III A partir de 15 anos completo 35 

EJA IV A partir de 15 anos completo 35 

QUADRO I 

 

 

§ 1º A enturmação do aluno com 06 (seis) anos de idade deve ser 

efetuada no 1º ano do Ensino Fundamental, tendo ele cursado ou não a 

pré-escola. 

 
§ 2º O aluno em distorção idade/ano deve ter sua matrícula garantida e, 

após diagnóstico do seu nível de conhecimento, ser conduzido ao ano 

adequado. 

 

Art 10 A enturmação dos alunos da modalidade EJA somente pode ser matriculado 

nas turmas da EJA o aluno com 15 (quinze) anos completos no ato da matrícula, 

com anuência dos pais/responsáveis.  

 
§ 1º O aluno novato da EJA sem qualquer registro escolar somente será 

enturmado após efetivo diagnóstico realizado pelo professor, em um 

período de 15 a 30 dias. Após o resultado o estudante será conduzido à 

turma mais adequada ao seu nível de conhecimento.  

 

§ 2ºJá os alunos novatos da EJA com histórico escolar devem ser 

encaminhados para a respectiva turma em consonância com as 

disposições constantes na Resolução 016/2017, atendendo as 

especificidades de cada segmento. 

 
 

SEÇÃO IV 
 

REMANEJAMENTO EXTERNO 

 

 

Art. 11  O Sistema Municipal de Ensino é responsável por garantir, prioritariamente, 

a Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. O remanejamento dos alunos que 

concluírem o 9º ano do Ensino Fundamental ou a EJA IV, na Rede Municipal de 

Ensino para o 1º ano do ensino médio ou modalidade EJA da Rede Estadual, deve 



 

ser realizado de maneira articulada, no sentido de garantir a continuidade da 

formação dos mesmos. 

 

Art 12 As Unidades Escolares poderão também fazer pelo SGE o remanejamento 

dos alunos de 6º, 7º e 8º ano que não serão atendidos por uma escola municipal. 

Para realização do processo de remanejamento externo, cada escola terá acesso, 

por meio do SGE, a um relatório contendo todas as opções das escolas da Rede 

Estadual que ofertarão vagas para 2020. 

 

§ 1º Ao final do processo de remanejamento será expedido documento 

pela unidade de ensino municipal, informando a escola estadual à qual o 

aluno deverá apresentar-se para efetuar sua matrícula no período 

divulgado. 

 

SEÇÃO V 

DA MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS 

 

Art 13 A matrícula de novos alunos acontece em todas as Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, com ampla divulgação, acolhimento e 

execução, possibilitando ao aluno deslocar-se para a unidade mais próxima de sua 

residência.  

 

§ 1º A Assessoria de Comunicação da SME divulgará amplamente as 

matrículas na mídia local. 

§ 2º Todos que trabalham na escola, do porteiro ao diretor, devem estar 

envolvidos e preparados para o momento da matrícula. 

§ 2ºA matrícula dos alunos novatos dar-se-á através do preenchimento 

da ficha de cadastro para inclusão no SGE. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DOCUMENTAÇÃO 

SEÇÃO I 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 



 

Art 14  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida na 

Rede Municipal de Ensino de Fortaleza em creches, para atendimento de crianças 

de 1 a 3 anos de idade e em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, considerando 

na organização dos agrupamentos o corte etário com base na data de 31 de março.  

 

§ 1º Para crianças de 0 a 3 anos – realiza-se a inscrição no Registro 

Único, na unidade em que os pais ou responsáveis pretendem matriculá-

la. 

§ 2º Para crianças de 4 e 5 anos – realiza-se a matrícula na unidade 

escolar onde os pais ou responsáveis têm interesse que ela estude, 

atendendo o calendário de matrícula para atendimento ou 

encaminhamento à outra unidade escolar. 

§ 3º O REGISTRO ÚNICO é um procedimento de cadastro adotado pela 

Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, com a finalidade de identificar a 

demanda de novas matrículas de crianças na faixa etária de creche.  

 

Art 15 A inscrição no Registro Único acontecerá após o cadastramento no SGE, 

seguindo o rigoroso cumprimento do corte etário (Resoluções nº 01 e nº 06/2010, 

CNE), o referido sistema organiza a relação das crianças em situações de 

vulnerabilidade, atendendo à ordem de prioridades, a seguir discriminada: 

 
I- Crianças com deficiência; 

II- Filho de professor efetivo, de assistente da Educação Infantil e de 

funcionário. No caso do último citado, a criança terá prioridade na unidade do efetivo 

exercício do funcionário; 

III- Criança em situação de tutela, de guarda, de acolhimento institucional 

ou atendida pelo Programa Cresça com seu Filho/Criança Feliz; 

IV- Crianças filhas de adolescentes (após efetivação da matrícula da 

criança, a adolescente deverá apresentar também comprovante de sua matrícula em 

unidade escolar); 

V- Proteção Social: Criança beneficiária do Programa Bolsa 

Família(Cartão Bolsa família), Benefício proteção Continuada-BPC e Cartão Missão 

Infância; 

VI- Criança cujo responsável direto trabalha no período diurno; 



 

VII- Renda per capta inferior a R$ 89,00 (oitenta e nove reais). 

VIII- Criança com tempo de cadastro na Rede superior a 12 meses (1 

ano); 

 

Art 16  A documentação necessária para o cadastro no Registro Único: 

 
I- Carteira de Trabalho ou Declaração que comprove o trabalho do 

responsável; 

II- Número de jovens e adultos na família; 

III- Cópia do comprovante da renda mensal da família; 

IV- Renda percapta; 

V- Cópia da Certidão de Nascimento; 

VI- Cópia do comprovante de endereço; 

VII- Cópia do cartão de vacina com o Selo Passaporte de Saúde 

atualizado; 

VIII- Cópia do RG e CPF do responsável; 

IX- Cópia do laudo ou avaliação pedagógica realizada pelo professor do 

Atendimento Educacional Especializado, conforme disposto na Nota Técnica nº 

04/2014-SECADI/MEC, para os alunos com deficiência; 

X- Declaração da supervisora do Programa Cresça com seu Filho (caso a 

criança seja atendida); 

XI- Cópia do cartão bolsa-família; 

XII- Duas (2) fotos 3x4. 

  
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO II 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   

 

Art 17 O Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino tem duração de nove 

anos e se estrutura por seriação anual, abrangendo, portanto, do 1º ao 9º ano, 

incluindo a modalidade da Educação de Jovens e Adultos e a Educação Inclusiva. 



 

 

Parágrafo Único: Para o aluno veteranos será solicitado a                   

documentação inexistente em sua pasta escolar, dentre os documentos                   

exigidos para os alunos novatos, bem como a atualização dos dados                   

cadastrais. 

 

Art 18 Durante o processo de matrícula das Escolas de Tempo Integral serão 

estabelecidos os critérios de prioridade para os alunos novatos na ETI, caso haja 

disputa de vaga. São critérios de prioridade, nessa ordem: 

 
I- Faixa etária, considerando a seguinte pontuação: 

a) Aluno mais novo – 3 pontos 

b) Aluno com 1 ano de distorção – 2 pontos 

c) Aluno com 2 anos de distorção – 1 ponto 

 

§ 1º No caso de empate nos critérios acima, para o desempate será 

considerado o critério de: 
 

II- Proximidade da residência do aluno a ETI (comprovante de endereço no 

nome da mãe, pai ou responsável), considerando a seguinte pontuação: 

a)  Distância de até 2 quilômetros – 3 pontos 

b)  Distância de mais 2 quilômetros – 1 ponto 

c)  No caso do comprovante de residência não ser no nome da mãe, pai 

ou responsável ou ainda a inexistência do mesmo – 0 ponto.  

d)  No caso de empate no critério acima, para o desempate será 

considerado o aluno mais novo. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 NOVOS ALUNOS 

 

Art 19 A matrícula dos alunos novatos dar-se-á através do preenchimento 

obrigatório da ficha de cadastro (ver anexo) para inclusão no SGE e apresentação 

dos seguintes documentos: 



 

I- Certidão de Nascimento; 

II- Documento de Transferência (Histórico Escolar ou Declaração da 

escola de origem) exceto para os estudantes novatos que irão se 

matricular na EJA. 

III- Duas(2) fotos 3x4;  

                  IV- Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS); 

V-Comprovante de residência; 

VI- Cartão de vacinação com selo de atualização  para Educação Infantil 

e Ensino Fundamental; 

VII- CPF e RG do aluno; 

VIII- CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade. 

Parágrafo único: Para os alunos da EJA sem escolaridade anterior não 

se faz necessário o Documento de Transferência (Histórico Escolar ou 

Declaração da escola de origem);  

 
Art 20  Para as Escolas de Tempo Integral, acrescenta-se a seguinte documentação: 

I- Termo de Adesão assinado pelo aluno e responsável, confirmando a 

opção pelo tempo integral;  

II- Questionário socioeconômico devidamente preenchido e assinado pelo  

      responsável; 

III- Ficha de Saúde devidamente preenchida e assinada pelo responsável 

e cartão de vacinação do Estudante. 

Art 21   A ausência de documentos de identificação não deverá ser impedimento 

para efetivação do cadastro de matrícula. Caso o aluno não possua a documentação 

necessária, os Conselhos Tutelares de cada Regional devem ser acionados para 

regularização. 

                                          

 



 

 

CAPÍTULO VI 

DO CALENDÁRIO DA MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA SEGUNDA CHAMADA DA MATRÍCULA 

 

Art 22  A 2ª Chamada da matrícula ocorrerá nos dias 09 à 14 de janeiro de 2020. 

Esse momento consiste em oportunizar, por meio de ampla divulgação, a efetivação 

da matrícula daqueles alunos que não compareceram às unidades escolares no 

período determinado.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA ACOMODAÇÃO  DA DEMANDA REGISTRADA E NÃO ATENDIDA DE 

IMEDIATO 

 

Art 23 Após o processo de matrícula, a SME e Distritos de Educação farão um 

trabalho de acomodação dos alunos que não se matricularam por terem se esgotado 

as vagas pré-estabelecidas em algumas unidades escolares.  

 

§ 1º  Para conhecimento real da demanda, é obrigatório o registro do 

cadastro de excedente no SGE.  

 

§ 2º  Quanto à acomodação dos alunos excedentes de 2020, os Distritos 

ANO DATA 

  

Infantil I ao 1º ano 02/01/2020 

2º ao 4º ano 03/01/2020 

5º ao 7º ano 06/01/2020 

8º e 9º anos 07/01/2020 

EJA 08/01/2020 



 

de Educação e a COGEST, a partir do primeiro dia de matrícula, de 

posse dos  relatórios nominais e quantitativos do SGE, farão 

mapeamento das escolas com vagas e condições para atenderem à 

demanda excedente, priorizando o atendimento próximo à residência do 

aluno.  

   

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art 24 Detalhamentos referentes aos capítulos desta Portaria, deverão ser   

observados no documento das Diretrizes 2020.  

 

Art 25 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Fortaleza -SME.    

 

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.     

 

Fortaleza, 20 de Novembro de 2019.
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 8 CRONOGRAMA  DE MATRÍCULA 

 CRONOGRAMA 2020 

DATA AÇÃO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

11//11/2019 
PLANEJAMENTO E 

PROJEÇÃO 

Formação dos Secretários 

Escolares 

COGEST, COPLAN, 

DISTs DE EDUCAÇÃO 

e UNIDs ESCOLARES. 

12 à 14/11/2019 
PLANEJAMENTO E 

PROJEÇÃO 

ABERTURA DO 

PLANEJAMENTO 2020 NO  

SGE  Criação/confirmação do 

mapa de classe/turmas 

2019/2020 

COGEST, 

COPLAN, 

COTECI,DISTs DE 

EDUC e UNIDs 

ESCOLARES. 

 18  à 

29/11/2019  

REMANEJAMENTO 

INTRARREDE 

Remanejamento Intrarrede, 
confirmação de veteranos,  

validação e criação das turmas 

pendentes para confirmação 

dos veteranos 

DISTRITOS DE 

EDUCAÇÃO e 

UNIDADES 

ESCOLARES. 

12/11/2019 

REMANEJAMENTO 

INTRARREDE NAS 

EMTI’s 

Reunião dos Diretores nas 

escolas que fazem o 

remanejamento intrarrede para 

as EMTIs 

DISTs de EDUC e 

ESCOLAS (EMTI’s) 

12 à 14/11/2019 
Remanejamento Intrarrede nas 

EMTI’s 

Pré inscrição do 

remanejamento intrarrede para 

as EMTI’s. 

COGEST,COPLAN 

DISTRITOS e ESCOLAS 

(EMTI’s) 

14/11/2019 
Remanejamento Intrarrede nas 

EMTI’s 

Resultado do relatório dos 

alunos veteranos, remanejados 

das Escolas de Tempo Parcial 

para as Escolas Municipais de 

Tempo Integral (EMTIs). 

ESCOLAS de TEMPO  

PARCIAl e ESCOLAS 

MUNICIPAIS de 

TEMPO INTEGRAL 

(EMTIs) 

18/11/2019 
Remanejamento Intrarrede nas 

EMTI’s 

Resultado final do relatório 

dos alunos remanejados, das 

Escolas de Tempo Parcial para 

as EMTIs. 

ESCOLAS de TEMPO  

PARCIAl e ESCOLAS 

MUNICIPAIS de 

TEMPO INTEGRAL 

(EMTIs) 

19 a 22/11/2019 
Remanejamento Intrarrede nas 

EMTI’s 

Confirmação presencial dos 

alunos remanejados para as 

EMTIs 

ESCOLAS (EMTI’s) 

25 à 29/11/2019 
Remanejamento Intrarrede nas 

EMTI’s 

Final do remanejamento no 

SGE dos alunos  para as 

EMTIs 

DISTs e ESCOLAS 

(EMTI’s) 
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 02 a 

06/DEZ/2019 
Pré-inscrição nas EMTI’s 

Pré-inscrição dos alunos 

novatos para as EMTI’s 

UNIDADES 

ESCOLARES . 

13/12/2019 
Resultado da Pré-inscrição 

nas EMTI’s 

Resultado da pré-inscrição 

dos alunos novatos nas 

EMTIs 

UNIDADES 

ESCOLARES . 

02 a 

08/JAN/2020 

Confirmação da Pré-

inscrição nas EMTI’s 

Confirmação presencial  

dos alunos novatos nas 

EMTIs 

UNIDADES 

ESCOLARES . 

   13  a 

20/NOV/2019 

MATRÍCULA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Matrícula antecipada da 

Educação Especial 

COGEST, COPLAN, 

COEF, COEI, 

COTECI, DISTs  DE 

EDUCUAÇÃO 

UNIDs ESCOLARES 

21 e  

22/11/2019 

Entrega dos cadastros 

das matrículas de 

Educação Especial nos 

Distritos. 

25 a 

26/11/2019 

Análise dos cadastros 

pelos Distritos e inserção 

da matrícula no SGE 

 29/11/2019 Registro Único 

Fechamento da 

funcionalidade do RU e 

virada do banco 

COGEST, COPLAN,  

COEI, COTECI. 

02/DEZ/2019 

REGISTRO ÚNICO 

Disponibilização da lista 

das crianças  no RU, 

dentro da promoção para 

2020. 

COGEST, COPLAN,  

COEI, COTECI. 

04 a 

06/12/2019 

Sondagem com as 

famílias das crianças 

inscritas 

COGEST, COEI, 

COPLAN, DISTs DE 

EDUC, ESCOLAS, 

CEI’S e CRECHES 

PARCEIRAS 

 10 a 

13/12/2019 

Inscrição no Registro 

Único para novas 

matrículas na Educação 

Infantil - CRECHE 

 17 e 

18/12/2019 

Organização da listagem 

das crianças que irão 

efetuar as matricula, 

conforme número de vagas 

da unidade escolar 

19/12/2019 

Divulgação da listagem 

das crianças que serão 

matriculadas 

02/JAN/2019 REGISTRO ÚNICO 

Confirmação da Matrícula 

pelos pais ou responsável 

pela criança 

PAIS OU 

RESPONSÁVEL 
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    09 à 11/12/2019 

REMANEJAMENTO 

EXTERNO 

1ª etapa: Preenchimento no 

SGE, das vagas ofertadas pela 

REDE ESTADUAL 

 

SEFOR/SEDUC, DISTs 

DE EDUCAÇÃO e 

ESCOLAS 

20/12/2019  
Divulgação  do resultado do 

remanejamento externo 

DISTs DE EDUCAÇÃO, 

ESCOLAS 

23 à 27/12/2019 
Entrega dos comprovantes aos 

alunos e/ou responsáveis. 

DISTRITOS DE 

EDUCAÇÃO, ESCOLAS 

23/12/2019 a 

10/JAN/2020 

Comparecimento dos alunos 

e/ou responsáveis às Escolas 

Estaduais para confirmação da 

matrícula - Apresentação 

Obrigatória dos Comprovantes 

SEFOR/SEDUC,  DISTs 

DE EDUCAÇÃO, 

ESCOLAS 

20 à 27/12/2019 

2ª etapa: Preenchimento no 

SGE, das vagas remanescentes  

para REDE ESTADUAL. 

02/JAN/2020 
Divulgação  do resultado das 

vagas remanescentes 

02 à 10/JAN/2020 

Comparecimento dos alunos e/ou 

responsáveis às Escolas 

Estaduais para Confirmação da 

Matrícula - Apresentação 

obrigatória  dos comprovantes. 

23/12/2019 ENCERRAMENTO 
Encerramento do Ano Letivo 

2019 
SME 

02 a 08/JAN/2020 

MATRÍCULA  2020 

Matrícula de alunos novatos da 

Rede Municipal de Fortaleza 

COGEST, COEI, COEF , 

COPLAN, COTECI, DISTs 

DE EDUCAÇÃO e UNIDs 

ESCOLARES. 

02/01/2020 Infantil I ao 1º ano 

DISTs DE EDUCAÇÃO e 

UNIDADES ESCOLARES. 

03/01/2020 2º ao 4º ano 

06/01/2020 5º ao 7º ano 

07/01/2020 8º e 9º anos 

08/01/2020 EJA 

09  à 14/01/2020 

 

Matrícula 

 

2ª Chamada da Matrícula 

 COGEST, COPLAN, 

COTECI, D.E., 

UNIDADES ESCOLARES 

E SEDUC.  

Finalização da organização das 

turmas de 2020 no SGE 

COPLAN, COGEST, 

DISTRITOS DE 

EDUCAÇÃO, e 

UNIDADES ESCOLARES.  

27/01/2020 
INÍCIO DO ANO 

LETIVO DE 2020 

Início das aulas - período letivo 

de 2020 

SME, DISTRITOS e 

UNIDADES ESCOLARES.  
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ANEXO 1 
 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DE REMANEJAMENTO EXTERNO 

 
ESCOLA MUNICIPAL 
______________________________________________________________ 
Eu _______________________________________________________________responsável 

pelo estudante_________________________________________ ano______ turma _____, 

turno________, assino e tomo ciência do referido Termo de Anuência de Remanejamento 

Externo  ________________________ e das condições abaixo descritas.  

1 – Os pais/responsáveis pelo estudante deverão comparecer à unidade escolar para a qual o 

estudante foi remanejado para confirmar a vaga até o limite estabelecido pelas unidades 

envolvidas. 

2 – Os pais/responsáveis pelo estudante deverão verificar os documentos necessários para a 

confirmação junto à escola que estará recebendo o estudante. 

OBS – Caso os pais/responsáveis pelo estudante venham desistir da  unidade escolar 

escolhida, deverá procurar a secretaria da escola onde sua vaga está reservada, para 

resolver a situação. 

Fortaleza, ______ de _________________ de 20__. 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura pais/responsáveis 
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ANEXO 2 

 
TERMO DE ANUÊNCIA DO REMANEJAMENTO INTRARREDE 

 
ESCOLA MUNICIPAL _____________________________________________ 
Eu ________________________________________________________________________ 

responsável pelo estudante ___________________________________________, ano ______ 

turma _____ turno _________, assino e tomo ciência do referido Termo de Anuência de 

Remanejamento Interno para a Escola Municipal ___________________________________ e 

das condições aqui descritas.  

1 – Os pais/responsáveis pelo estudante devem comparecer à unidade escolar para a qual o 

estudante foi remanejado para confirmar a vaga até o limite estabelecido pelas unidades 

envolvidas. 

2 – Os pais/responsáveis pelo estudante devem verificar os documentos necessários para a 

confirmação junto à escola que estará recebendo o estudante. 

3 – Caso os pais/responsáveis pelo estudante não concordem com a unidade escolar para a 

qual o estudante foi remanejado deverá expressar por meio deste documento, justificando o 

motivo. 

4 - Justificativa. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Fortaleza, ______ de _________________ de 20__. 

_________________________________________________________ 

Assinatura pais/responsáveis 
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ANEXO 3 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL 

 
TERMO DE ADESÃO DO ESTUDANTE 

 
Eu__________________________________________________________responsável pelo 
estudante_____________________________________filho(a)de________________________
_________________________assino e tomo ciência do presente Termo de Adesão e das 
condições aqui descritas. 
 
1 – FREQUÊNCIA 
A assiduidade é um fator importante para o aprendizado do estudante, portanto este só deverá 
faltar caso haja necessidade. Nessa circunstância, deverá ser apresentado atestado médico ou 
justificativa escrita pelos pais/responsáveis à Coordenação Pedagógica ou ao Professor Diretor 
de Turma. 
2 – ENTRADA E SAÍDA 
O horário de entrada do estudante será das 7h até as 7h30. Após esse horário, somente será 
permitida a entrada em sala de aula com a devida justificativa do atraso. A recorrência dos 
atrasos implicará registro e após o terceiro atraso no mês a família será comunicada. A saída 
da escola no horário das aulas só será permitida com solicitação por escrito da família à 
Coordenação Pedagógica ou ao Professor Diretor de Turma, apresentando motivo (doença na 
família, consulta médica, problemas pessoais e familiares graves ou outros, analisados pelos 
profissionais da escola). 
3 – UNIFORME 
O uniforme é composto de blusa padronizada, calça comprida jeans e tênis. O estudante 
deverá participar das atividades escolares uniformizado adequadamente. 
4 – MATERIAL DIDÁTICO 
O estudante é responsável pelo material didático utilizado por ele durante as aulas (livros, 
apostilas, equipamentos, recursos pedagógicos e outros). 
5 – ATITUDES DURANTE AS AULAS 
5.1 – O estudante deverá aproveitar de maneira produtiva os momentos pedagógicos, 
realizados no ambiente escolar e extraescolar. 
5.2 - É vedado ao estudante comportar-se desrespeitosamente durante os momentos de 
aprendizagens, usando celulares, MP3 ou similares, ausentar-se de sala de aula sem a devida 
autorização do professor, interromper o andamento das aulas de sua turma ou de outras 
turmas. 
5.3 – Em caso de descumprimento dessas indicações será registrada a ocorrência e 
comunicada aos pais/responsáveis. 
 
6 – CONSERVACAO DO AMBIENTE ESCOLAR 
O estudante deverá contribuir para manutenção e conservação da limpeza e organização do 
ambiente escolar. Caso ocorram atitudes contrárias aos princípios éticos que norteiam as 
normas da escola, tais como depredação, vandalismo e outros, o(s) autor(es) será(ão) 
responsabilizados e deverá(ão) ressarcir o “bem público e individual” pelas possíveis perdas. 
7 – ZELO NA CONVIVÊNCIA COM O OUTRO 
Não será permitido ao estudante trazer para a escola objeto ou material que desviem a atenção 
sua e dos/das colegas e/ou que ameace a integridade física ou moral da comunidade escolar: 
cartazes, revistas abusivas, jogos explosivos, bebidas alcoólicas, cigarros, dentre outros. 
 
 

Fortaleza, ___ de ______________ de 20_ 
_________________________ 

(Pai/Mãe ou Responsável) 
_____________________________________ 

(Estudante) 
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ANEXO 4 
  

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL 
 

(CABECALHO DA ESCOLA) 
 
 
Caros Pais e/ou Responsáveis, 
Apresentamos a seguir dois questionários com perguntas cujas respostas são muito 
importantes para que possamos orientar o projeto escolar da nossa Escola Municipal de 
Tempo Integral. 
Pedimos a sua atenção ao responder às perguntas do Questionário de Expectativas dos 
Pais/responsáveis e do Questionário Socioeconômico da família. 

 
Obrigada! 

ALUNO(A):_________________________________________________________________ 
 
Série_______________ Turma____________________ 
 

QUESTIONÁRIO DE EXPECTATIVAS DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
(a ser respondido pelos PAIS ou RESPONSAVEIS) 

 
1) O(a) adolescente sob sua responsabilidade é aluno(a) dessa Escola porque o Sr.(a) entende 
que esta escola oferecerá: (Escolha apenas 01 alternativa) 
( ) Boa preparação para o futuro         ( ) Bom ambiente escolar 
( ) Boa qualidade de ensino             ( ) O afastamento da rua                       ( ) Outro 
 
2- Para que seu(sua) filho(a) esteja bem preparado(a) para o futuro, ele(a) deve: 
( ) Estar preparado para conseguir um bom emprego quando concluir o Ensino Fundamental 
( ) Ser orientado pelos professores para escrever um Projeto de Vida 
( ) Aprender coisas praticas para aplicar no dia à dia. 
( ) Outro 
3- No seu entendimento, uma escola que tem um bom ensino é aquela: 
( ) Que tem horário integral e convivência com os professores o dia todo 
( ) Em que os seus professores orientam as tarefas escolares. 
( ) Em que os alunos recebem notas melhores do que em outras escolas 
( ) Em que os professores são altamente capacitados 
( ) Outro 
 
4–O que é mais importante numa escola? 
( ) Uma boa alimentação todos os dias 
( ) Uma escola com biblioteca, laboratórios e sala de informática 
( ) A sua localização 
( ) A boa convivência entre os alunos e dos alunos com os professores 
( ) A participação dos pais no planejamento da escola 
( ) Outro 
 
5–A permanência do(a) estudante durante todo o dia na escola, deverá oferecer: 
( ) Mais tempo dedicado aos estudos 
( ) Afastamento dos ambientes que não contribuem afirmativamente para a sua vida 
( ) Atividades interessantes fora da sala de aula 
( ) Convivência com pessoas que contribuem para o seu desenvolvimento 
( ) Outro 
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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DA FAMILIA 
(a ser respondido pelos PAIS ou RESPONSAVEIS) 

1. A faixa de idade do pai é: 
( ) entre 30 e 40 anos       ( ) entre 41 e 50      ( ) entre 51 e 60 anos       ( ) acima de 60 anos 
 
2. A faixa de idade da mãe é: 
( ) entre 30 e 40 anos        ( ) entre 41 e 50      ( ) entre 51 e 60 anos       ( ) acima de 60 anos 
 
3. A situação de trabalho do pai é: 
( ) trabalhador temporário – trabalha quando é chamado, por alguns dias ou meses 
( ) dono de negócio próprio        ( ) empregado             ( ) desempregado       ( ) aposentado 
( ) autônomo – trabalha por conta própria fazendo serviços            ( ) outra situação 
 
4. Qual o setor em que o pai trabalha? 
( ) Serviço Público                                           ( ) entidades beneficentes/ONG 
( ) agricultura/pesca/pecuária         ( ) indústria              ( ) Comércio 
( ) prestação de serviços             ( ) não trabalha           ( ) não sabe 
5. Qual o  grau de escolaridade do pai? 
( ) Ensino Fundamental dos anos iniciais incompleto    
( ) Ensino Fundamental dos anos iniciais completo  
( ) Ensino Fundamental dos anos finais incompleto                  
( ) Ensino Fundamental completo  
( ) Ensino Médio incompleto                         
( ) Ensino Médio completo 
( ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino Superior 
( ) Não estudou 
 
 
6. A situação do trabalho da mãe é: 
( ) trabalhadora temporária – trabalha quando é chamada, por alguns dias ou meses 
( ) dona de negócio próprio    ( ) empregada      ( ) desempregada      ( ) aposentada 
( ) autônoma – trabalha por conta própria      ( ) outra situação 
 
7. Qual o setor em que a mãe trabalha? 
8. ( ) Serviço Público                ( ) empresas estatais/publicas  ( ) entidades beneficentes/ONG 
( ) agricultura/pesca/pecuária      ( ) indústria                   ( ) comércio 
( ) prestação de serviços          ( ) não trabalha                ( ) não sabe 
 
8. Qual o  grau de escolaridade do pai? 
( ) Ensino Fundamental dos anos iniciais incompleto    
( ) Ensino Fundamental dos anos iniciais completo  
( ) Ensino Fundamental dos anos finais incompleto                  
( ) Ensino Fundamental completo  
( ) Ensino Médio incompleto                         
( ) Ensino Médio completo 
( ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino Superior 
( ) Não estudou 
9. Qual a renda familiar de seu domicílio, ou seja, a soma dos salários dos que trabalham e 
moram na sua casa? 
( ) menos de 1 salário mínimo       ( ) de 1 a 2 salários mínimos                 ( ) de 3 a 4 salários 
mínimos 
( ) de 5 a 6 salários mínimos         ( ) acima de 6 salários mínimos              ( ) não sabe 
 
10. Em que tipo de moradia reside a família? 
( ) própria                ( ) alugada             ( ) emprestada               ( ) outro 
 
11. Quantos filhos/as estudam? 
( ) filhos                                        ( ) filhas 
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12. Indique quais e quantos bens domésticos listados abaixo existem na casa onde reside o 
estudante 
- Televisão                              ( ) se possui, quantas                ( ) não possui 
- Rádio                                   ( ) se possui, quantos                 ( ) não possui 
- Automóvel                           ( ) se possui, quantos                 ( ) não possui 
- DVD                                    ( ) se possui, quantos                 ( ) não possui 
- Geladeira                            ( ) se possui, quantas                 ( ) não possui 
- Computador                        ( ) se possui, quantos                 ( ) não possui 
- Acesso a internet                ( ) possui                                     ( ) não possui 
- Ass. de TV a cabo               ( ) possui                                     ( ) não possui 
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ANEXO 5 
(CABECALHO DA ESCOLA) 

 
FICHA DE SAÚDE DO ESTUDANTE 

NOME:  

SÉRIE                                                     TURMA: 

DATA DE NASCIMENTO:____/_________/_____               M ( )  F ( )  

NATURALIDADE: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:________________________________ 

TELEFONES: 

 

DADOS DO PAI/RESPONSÁVEL 

NOME:  

END. RESID.:: 

FONE:  

LOCAL DE TRABLHO:  

FONE: 

PROFISSÃO: 

 

DADOS DA MÃE/RESPONSÁVEL 

NOME:  

END. RESID.:: 

FONE:  

LOCAL DE TRABLHO:  

FONE: 

PROFISSÃO: 

 

DADOS SAÚDE 

SEGURO SAÚDE:______________________________________________ 

MÉDICO CREDENCIADO: _______________________ 

 

HOSPITAL CREDENCIADO: 
__________________________________________________________________________________
__________ 

HOSPITAL INDICADO PELA FAMÍLIA: 

HÁ ALGUMA ALERGIA MEDICAMENTOSA? SIM ( ) NAO ( ) 
 QUAL?  

FAZ USO DE ALGUMA MEDICAÇÃO CONTROLADA?      ( ) SIM ( ) NÃO 

MOTIVO:_ 

QUAL MEDICAÇÃO? ____________________________________  
HORARIO DE ADMINISTRAÇÃO  

TIPO SANGUINEO:  

EXISTE ALGUM DADO DE SAÚDE DO ESTUDANTE QUE DEVA SER INFORMADO A ESCOLA?      
( ) SIM ( ) NÃO 

QUAL?  

O ALUNO POSSUI ALGUMA DEFICIENCIA? 
________________________________________________________________ 

QUAL? ________________________________________     
POSSUI LAUDO?  

FAZ USO DE APARELHO AUDITIVO, GOTEIRAS, CADEIRA DE RODAS, MULETA, BENGALA OU 
OUTRA ORTESE/PROTESE? ( ) SIM ( ) 

EM CASO DE EMERGENCIA, PROCURAR: (NOME)_________________________________ 

PARENTESCO:                                                      FONE: 

   
Fortaleza, ___ de _____________________ de 201___ 

 
 ________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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