INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 011/2021
Dispõem sobre as matrículas
Municipal de Ensino de Araquari.

da

Rede

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, em conformidade com
a lei complementar nº 211/2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa superior do
município de Araquari estabelece para a Rede Municipal de Educação de Araquari as
seguintes normas:
Considerando as Diretrizes Legais da LDB - Lei nº 9394/96 e a organização do Ano Letivo
de 2022;
Considerando que a educação é direito de todos, dever da família e do Poder Público,
instrumento da sociedade para promoção da cidadania fundamentada nos ideais de
igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça social, felicidade humana e trabalho
como fonte de riqueza, dignidade, bem estar, visando à consecução dos objetivos,
inspirados nos princípios e fins da educação nacional.
Resolve:
Art. 1º. Determinar que os Períodos de renovação e efetivação das matrículas na Rede
Municipal de Ensino de Araquari ocorrerão considerando os seguintes critérios:
I.

As Matrículas e Rematrículas para estudantes da Educação Infantil (Pré I e II) e
Ensino Fundamental do (1º ao 5º Ano) deverão ser realizadas presencialmente de 18 a
30/10/2021, respeitando a legislação e a obrigatoriedade vigente conforme segue:

a)

Educação Infantil: Pré I e II: crianças de 04 anos, 11 meses e 29 dias; e 05 anos, 11
meses e 29 dias (a completar até 31 de março de 2022).
b)
Ensino Fundamental: Estudantes do 1º Ano com 06 anos (a completar até 31 de
março de 2022) até o 5º Ano.
Art. 2º. As Rematrículas para Educação Infantil (Berçário, Maternal e Jardim) crianças de
04 meses a 03 anos, 11 meses e 29 dias (a completar até 31 de março de 2022), já
vinculados a Rede Municipal de Ensino, deverão ser realizadas presencialmente de 18 a
30/10/2021.
Art. 3º. As Matrículas de estudantes novos da Educação Infantil (Berçário, maternal e
Jardim), crianças de 04 meses a 03 anos, 11 meses e 29 dias (a completar até 31 de março
de 2022), obedecerá a sequência de inscrição na Lista de Espera online, disponível em:
https://listadeespera.araquari.sc.gov.br/register.php

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Avenida Coronel Almeida, nº 60 – Centro Fone
(47) 3447 7758

Art. 4º. Os pais e/ou responsáveis de crianças (estudantes novos) da Educação Infantil
(Berçário, Maternal e Jardim) cadastrados na lista de Espera online, serão contactados pelos
Centros de Educação Infantil para efetivação da matrícula, obedecendo a Lista de Espera
Única, conforme a disponibilidade das vagas.
Art. 5º. Os pais e responsáveis de crianças (estudantes novos) da Educação Infantil
(Berçário, Maternal e Jardim), que não tiverem acesso a internet poderão efetuar a Inscrição
na Lista de Espera online presencialmente diretamente nos Centros de Educação Infantil.
Art. 6º. Os pais e responsáveis das crianças cadastradas na Lista de Espera online,
começarão a ser chamados para efetuar as matrículas de seus filhos(as) a partir de
15/11/2021.
Art. 7º. No ato da matrícula deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados
para a efetivação da mesma:
I.

Educação Infantil:
Certidão de Nascimento e/ou CPF;
Número do cartão SUS;
Número de identificação social (Bolsa Família) - Opcional;
Carteirinha ou Declaração do Posto de Saúde, atestando a regularidade das
vacinas;
e)
Declaração de trabalho ( 04 meses a 03 anos, 11 meses e 29 dias);
f)
Comprovante de residência atualizado.

a)
b)
c)
d)

II. Anos Iniciais:
a)
Certidão de Nascimento e/ou CPF;
b)
Número do cartão SUS;
c)
Número de identificação social (Bolsa Família) - Opcional;
d)
Carteirinha ou Declaração do Posto de Saúde, atestando a regularidade das
vacinas;
e)
Comprovante de residência atualizado;
f)
Atestado de frequência e/ou Histórico Escolar (quando oriundo de outraEscola).
Art. 8°. Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Araquari, 08 de setembro de 2021.
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