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alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.
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SECRETARIA DE EDUCAGAO

 

EDITAL DE MATRICULA/2021 |

Dispée sabre as orientagdes para as
matriculas da Eduea¢ao Infantil, do Ensino

Fundamental, da Educagiio de Jovens e
Adultos para o ano} letivo de 2021, nas

Instituigdes mantidas pela Secretaria

Municipal de Edugagap De Parnaiba.

|

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA,porintermédio da Seatetaria Municipal de
iducagao - SEDUC, com fundamentagaonoart. 211, § 2°, da Constituigdo Federal Brasileira de 1988;
na Lei de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional n° 9.394 de 1996; no prt. 217, § 2°, da

ituigao Estadual do Piaui; nos art. 53 e 54, da Lei n° 8.069/1990 que digpde sobre o Estatuto da

  
de Educagao — PME, Lei n° 3.019/2015, torna ptblico o Edital, para conhecimento dosinteressados
que as matriculas nas escolas da Rede Publica Municipal de Ensino de Parnajba, para o ano de 2021,
que ocorrerfio conforme o disposto a seguir:

 

| 1, DO ENSINO GRATUITO: |
| |

 

 

| __|
1.1.0 ensino ministrado nas escolas da Rede Publica Municipal de Ensino de Parnaiba é

gratuito e fundamentado na Lei Organica do Municipio —|LOMe Art. 32 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional, Lei n° 9.394/96 —|LDB.

| 2. DO ENSINO DIURNO E NOTURNO: | "|
 

 

2.1. E asseguradoodireito A Educagao Infantil (conforme estabelecide no Plano Municipal de

Educa¢iio de Parnaiba, Lei n° 3.019 de 27 de agosto Meta ()1) ejao Ensino Fundamental
regular diurno (Meta 02) aos estudantes com até 14 (quatorze) anos de idade.

2.2. Ficara assegurada a matricula para os estudantes que possuem Is anos completos ou a
completar até 31 de marco de 2021, nos turnos diurno e noturno] na Educagdo de Jovens
e Adultos — EJA (Meta 03), independente da condi¢aofisica,|intelectual ou sensorial.

 

|3.DAS ETAPAS DO PROCESSO DE MATRICULA: a
Oprocesso de matricula nas escolas municipais da Rede de Ensino é constituido de trés etapas.

|Municipal deEducagdo | Pagina|

 

Gabinet  

ESTADO DO PIAUI ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

SECRETARIA DE EDUCAGAO

 

3.1. Primeira Etapa: Previsdo de Matricula;

3.1.1. Considera-se Previsio de Matricula, o planejamento da matricula feito pela
escola, devendoserrealizado inicialmente com os estudantes do ano emcurso, e, em
seguida, deverd ser estimada a quantidade de vagas novas, por ano escolar, para 2021.

3.1.2. Os quadros de Previsio de Matricula 2021 (ANEXOS), depois de preenchido
pelas escolas da Rede de Ensino, deverfo ser assinados pelo Diretor (a) da escola, e
enviado as Diretorias de Ensino, impreterivelmente, até 11 de dezembro de 2020.

3.2. Segunda Etapa: Renovacdo de Matricula

3.2.1. Considera-se Renovagdo, a matricula dos estudantes veteranos da propria
— escola, devendoser realizada respeitando o seguinte cronograma:

a) EducagaoInfantil e 1°, 2° e 4° ano do Ensino Fundamental: 17 a 21 de dezembrode 2020;

b) 3°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° ano escolar do Ensino Fundamental: 18 a 22 de dezembro de 2020;

c) Edueacao de Jovens e Adultos para o 1° semestre de 2021: 21 a 23 de dezembro de 2020;

3.2.2. No ato da Renovacdo de Matricula, a escola deve:

a) Solicitar atualizagao do enderego dos estudantes;

b) Renovar, primeiramente, as matriculas dos estudantes que permanecerao na mesmaescola e que

nao necessitam de transporte escolar;

 

c) Os alunos que necessitarem de transporte escolar, somente poderfio permanecernalocalidade caso
nao haja outra escola mais proxima de sua residéncia comoferta de vagas para o aluno;

d) Casoo aluno nao concorde com a matricula em outra institui¢io de ensino da municipalidade e seja

sua op¢ao a permanéncia na escola, este deverd assinar um termo de desisténcia da necessidade de
utilizagao do transporte escolar, sendo de exclusiva responsabilidade o deslocamento até a escola,
dos pais ou responsaveis;

e) Emseguida, renovar as matriculas dos estudantes oriundos de outras escolas da Rede de Ensino,

conforme sua disponibilidade de vagas;

293
3.2.3. Matriculas que impliquem em transporte escolar s6 poderfio ser renovadas com prévia
autorizacio da Secretaria Municipal de Educaciio SEDUC,

 
Gabinete da Secretaria Municipal de Educag¢ao Pagina 2

  



2 Didrio Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2767 - Cad. Unico - Ed. Extra - 17 de dezembro de 2020

EDITAL DE MATRICULA - SEDUC

 

    ESTADO DO PIAUi ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

———— SECRETARIA DE EDUCAGAO
PaRAIEA

3.3. Terceira Etapa: Matricula Nova.

3.3.1. Considera-se Matricula Nova, aquela direcionada a estudantes que nfo estavam
matriculados na Rede Publica Municipal de Ensino de Parnaiba, em 2020:

3.3.2. As matriculas novas que impliquem em transporte escolar s6 poderao ser efetivadas
comprévia autorizagao da Secretaria Municipal de Educacao — SEDUC.

3.3.2.1, Os novos alunos que necessitarem de transporte escolar, somente poderao
permanecerna localidade desejada caso no haja outra escola mais préxima de sua residéncia
comoferta de vagas para o aluno;

3.3.2.2, Caso o aluno novo ndo concorde com a matricula em outra instituigaode ensino
— da municipalidade ¢ seja sua op¢fo a permanéncia na escola de sua escolha, este deverd assinar

um termode desisténcia da necessidade deutilizag4o do transporte escolar, sendo de exclusiva
responsabilidade o deslocamentoaté a escola, dos pais ou responsaveis;

3.3.3. Para atender a demanda por matricula nova, as Unidades de Ensino devem inserir os
estudantes em turmas ja existentes, até o limite maximo estabelecido neste Edital.

3.3.4. Havendo capacidade de atendimento na escola, novas turmas poderiio ser abertas de
acordo com a demanda, com prévia autorizagao da SEDUC;

3.3.5. Os estudantes deverfo ser matriculados proximos de sua residéncia, considerando o
limite de vagas da ESCOLA;

3.3.6. Nas Unidades de Ensino onde a demanda por vagas for maior que a oferta, o (a) diretor
(a) devera fazer cadastro de estudantes excedentes, em observancia ao item 2.1 deste Edital de
Matricula, ¢ encaminhar para SEDUC,através das suas respectivas Diretorias de Ensino;

3.3.7. A efetivagao da Matricula Nova para estudantes do Infantil III, IV e V devera ocorrer

no periodo de 04 a 15 de janeiro de 2021;

3.3.8. A efetivagao da Matricula Nova para estudantes do Ensino Fundamental Regular,
diurno, devera ocorrer no periodo de 04 a 15 de janeiro de 2021;

3.3.9. A efetivagao da Matricula Novapara estudantes da Educaciio de Jovens e Adultos para
o 1° semestre de 2021 sera de 04 a 15 de janeiro de 2021;

3.4. O Remanejamento é a fase em que o alunoé redistribuido entre as escolas da Rede Publica
Municipal de Parnaiba e ocorrera quando:
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| —oalunoestuda em unidades escolares da Rede Municipal que ndo ofertcem o Ensino Fundamental
completo;

il — existir vaga na escola pretendida, para a/o série/ano, nivel ou modalidade.

Pardgrafo Unico. A fase de Remanejamentocitada nosincisosI e IT deste item sera coordenadapelas
unidades de ensino e acompanhada pela SEDUC/PHB,obedecendo-se go Calendario Letivo 2021
constante no AnexoI.

3.4.1. A transferéneia ocorrerd por solicitacio do pai/responsavel, quando jo aluno for menor de
idade, ou do proprio aluno, quando for maior de idade, que pretenda mudar de escola, sendo
necessdrio, para isso, o comparecimento desse 4 escola onde estuda, np periodo estabelecido no
Calendario Escolar de 2021 para solicitar documento correspondente.

Paragrafo Unico. No caso de transferéncia do aluno menorde idade, o pai bu responsavel devera
comparecer 4 escola de destino para registrar a sua matricula, ou o préprio aluno, quando for maior
de idade.

 

4. DOS REQUISITOS PARA MATRICULA/CLIENTELA:

 

4.1. A matricula é a fase na qual o aluno vincula-se ao estabelecimento|de ensino através de
preenchimento de requerimento de matricula (padrao da rede), com assinatura do responsdvel, além
de registro em livro de matricula, ficha individual e no EDUCACENSO!

A matricula sera ofertada:

I - aos alunos integrantes da Eduecago Infantil e Ensino Fundamental Regular e na modalidade da
Educacdo de Jovens e Adultos da Rede Publica Municipal de Educacag;

Il - aos alunos transferidos de estabelecimentos de outras redes de ensing

4.1.2. As matriculas serfio efetuadas nas unidades escolares da Rede Publica Municipal de Educagao
de Parnaiba, obedecendo-se ao Calendario Letivo 2021 apresentado neste Edijtal (Anexo I) e devera

ser realizada:

I - pelos pais ou responsaveis pelo aluno, quando menor, por|meig do preenchimento de
requerimento de matricula (padriio da rede).

I -em caso de no existéncia de vaga na unidade escolar, os pais owresponsaveis e alunos serio
orientados a buscar vaga em outro estabelecimento de ensino.
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§ 1° - Poderaéo permanecer no Ensino Fundamental regular os alunos que completarem 15 (quinze)

anos apés 31 de margo de 2021.

  

§ 2° - Os alunos que completarem 15 anos até 31 de margo de 2021, poderao ser matriculados na
Modalidade de Educagao de Jovens de Adultos.

4.1.3. A matricula do aluno, publico alvo da Educa¢ao Especial (aluno com deficiéncia, transtorno
global do desenvolvimentoe¢ altas habilidades/superdotagao), devera ser realizada, obrigatoriamente,
em classes do ensino regular nas etapas e modalidades da Educagao Basica, obedecendo aos mesmos
critérios dessas etapas.

4.2. DA CLIENTELA

— 4.2.1, EDUCACAO INFANTIL - O ingresso de criangas, independente das condigées fisicas,

intelectuais e sensoriais, na EducagdoInfantil, constituir-se-a de:

a) Infantil ITI - Criangas com 03 (trés) anos completos até 31/03/2021;
b) Infantil IV - Criangas com 04 (quatro) anos completosaté 31/03/2021;

c) Infantil V - Criangas com 05 (cinco) anos completos até 31/03/2021.

4.3. ENSINO FUNDAMENTAL- A oferta de matricula para os alunos com idade para cursarem o
Ensino Fundamental, sera de acordo com a tabela abaixo:

 

\°Ano_[ 2°Ano [ 3°Ano [| 4°Ano [| 5S°Ano | 6 Ano | 7° Ano | 8°Ano | 9° Ano |
06 anos | 7 anos | 08 anos | 09 anos | 10 anos | 11 anos | 12 anos | 13 anos | 14 anos

 

4.3.1. Para o ingresso no 1° ano do Ensino Fundamental os alunos deverdo ter 6 (seis) anos completo

— ou completar até o dia 31 de margo do ano em que ocorrer a matricula, conforme Resolugdo do
Conselho Nacional de Educagao N° 7, de 14 de dezembro de 2010 no seuartigo 8°, nos paragrafos
1°e 2°,

Sera realizada a inscri¢fo dos alunos e-efetivada a classificagiio considerando algumas orientacdes
abaixo, e posteriormente, ocorrerd a efetivagao das matriculas.

I - Para o primeiro ano do Ensino Fundamental, terao preferéncia pela yaga as criancas que estejam
matriculadas e frequentando a Educagao Infantil na mesma unidade escolar no anoletivo de 2020.

Il - Tera preferéncia o aluno que tiver residéncia mais proxima da Unidade Escolar.

III - Proximidade da escola com o local de trabalho dos pais ou responsaveis.
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| 4.4, EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS- EJA
|

| = o . . =
| 4.4.1. A oferta de matricula sera aos alunos com idade para cursarem a Educagdo de Jovens e Adultos,

| garantindoa inclusao de todos, considerando os seguintes aspectos:

| I - $6 sera matriculado na modalidade EJ, alunoa partir de 15 anos, conformeespecificidades
| dos pardgrafos 1° e 2° do Art. 8°.

{ - A modalidade da Educagdo de Jovens e Adultos — EJA, através segmentosI ¢ IL, serd ofertada
sob forma presencial no horario noturno.Entretanto, o periodo diurno podera ser disponibilizadopara
oferta desses segmentos com local indicado pela SEDUC, no Anexo II, bem como, de acordo com a
procura de matricula para este periodo.

 

|5.DA OFERTA DE VAGAS
 

5.1, Os alunos concludentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas que também
oferecem os anos finais do Ensino Fundamental terao a garantia de continuidade de estudos na

propria unidade escolar, de acordo com as vagas existentes no estabelecimento de ensino em
cumprimento deste Edital.

5.2, As vagas restantes da matricula serao preenchidas, em cada escola, por ordem de chegada, nao
sendo permitida a reserva de vaga ou de quaisquer outros mecanismos.

5.3. Sera disponibilizada a Lista Basica das Unidades Escolares da Rede Publica Municipal de
Educacao Basica de Parnaiba, no anexo II deste Edital, na sede da SEDUC-PHBe nosportaisoficiais

de comunicagao disponiveis, com a identificagdo dos niveis, etapas e modalidade de ensino ofertados

por cada escola.

5.4. A unidade escolar devera matricular os alunos de acordo com o numerode alunos estabelecido
neste edital e respeitando o limite de sua capacidadefisica.

5.4.1. Caso a procura de matricula seja superior ao mimero de vagas ofertadas, a escola devera realizar
| um Cadastro de Excedentes ¢ encaminha-lo 4 SEDUC-PHB,as suas respectivas Diretorias de Ensino
para que sejam tomadas as providéncias.

 

6. DA ORGANIZACAO DAS TURMAS

6.1. Para organiza¢ao das turmas a Secretaria Municipal de Educacaio de Parnaiba estabelece o niimero

maximo de alunos nos IncisosI, II, II e IV deste artigo.
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1 —Na Educagdo Infantil, a formagao de turmas obedecerd: b) Infantil TV —minimo 15 vagas e maximo 18 vagas + 0/2 vagas crian¢as com necessidades especiais;

EDUCACAO INFANTIL | ¢c) Infantil V—minimo 15 vagas e maximo 18 vagas + 02 vagas criangas com necessidades especiais.

Turmas it wy | V Hf -_ENSINO FUNDAMENTAL
N°de alunos por 15 20 20

furma | a) 1° ano —minimo18 vagas e maximo 23 vagas + 02 vagas criancas com necessidades especiais;     
Il —NoEnsino Fundamental, a formagSo de turmas obedecerd: b) 2" ano — minimo 18 vagas e maximo 23 vagas + (2 vagas criancas com necessidades especiais:

 
 
 

    

“ANOSINICIAIS pNgs FINAIS c) 3* ano — minimo 18 vagas e maximo 23 vagas + 02 vagas criancas com necessidades especiais;

~ Anos pa | 2 [ae] 4a| |i] eae — d) 4° ano — minimo25 vagas e maximo 28 vagas + 02 vagas crian¢as com necessidades especiais;
N"de alunos por turma | 25 | 25 | 25 30 | 30 35 

e)ano minimo 25 vagas e maximo 28 vagas + (2 vagas criangas com necessidades especiais;

Ill — Na Edueagao de Jovens e Adultos a formagao de turma obedecera: a _ . .
f) 6° ano—minimo 30 vagas e maximo 33 vagas + 02 vagas criangas com necessidades especiais;

 

  
  
 
 
     

 
 

Ciclo (Equivaléncia) ae g) 7?ano — minimo 30 vagas e maximo 33 vagas + (2 vagas criangas com necessidades especiais;

turmas

EtapaI (1° ano) 35 h) $* ano — minimo 30 vagas e maximo 33 vagas + 02 vagas criancas com necessidades especiais:

I°Segmento EtapaII (2° e 3° anos) ; 35 | — ae . . . ..
= = / i) ¥ ano — minimo 30 vagas e maximo 33 vagas + 02 vagas criangas com necessidades especiais;

EtapaIII (4° e 5° anos) 35 ]

2Segmente Etapa IV (6° e 7° anos) 40 | 6.3.1. A Secretaria de EducagSo, desde que realizado o estudo sobre a adequagdo em virtude da
Etapa V (8° ano) 40 | necessidade especial podera reorganizar os alunos de forma que permanegam emsala de aula mais de
— dois alunos com necessidades especiais, desde que ndo prejudique o desempenhoescolar e 0 convivio

_ 6.2. As matriculas dos alunos com necessidades especiais deverfo ser realizadas _, social, devidamente justificadoe atestado porprofissional competente, ndo podendoainda, ultrapassar
atendendo aos critérios de quantificagdo minima e maxima dos alunos por turma, durante o limite maximo de alunos porsala.
todo o periodo definido no Calendario, considerando a realidade do|aluno, da escola e da
comunidade. 6.3.2. Na readequagado dos alunos com necessidades especiais a Secretaria de Educagao podera

remanejar tais alunos para a escola mais proéxima considerando a realidade do aluno, da escola, da

6.3. Em_classes regulares, sero obedecidas as quantidades minimag e maximasporturma, comunidade ¢ do tipo de necessidade.
sendo que, preferencialmente, poderfio ser matriculados até dois alupos com necessidades
educacionais especiais, totalizando as seguintes vagas: 6.3.3. Nos locais onde ndo for possivel o fechamento de vagas minimas por turma, a Secretaria de

Educagao podera remanejar os alunos ou transforma-las em multisseriadas ou ainda manter a turma
I - EDUCACAO INFANTIL com a quantidade existente, observando sempre o que for menos oneroso para o municipio.

a) Infantil II] —minimo11 vagas e maximo 13 vagas + 02 vagas criancas com necessidades Ill - EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS
especials;
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| a) 1° Segmento — minimo 30 vagas e maximo 33 vagas + 02 vagas para alunos com necessidades
especiais por Etapa; |

 

Histdérico escolar;

Fotocépia da certidao de nascimento;

Carteira de vacinagao;

Documento encaminhado por especialistas eHucacionais € técnicos sociais

comprovando a necessidade de atendimento Ise tiver);

Comprovante de recebimento do Bolsa Familia;

Comprovante de residéncia (Fatura de ehergia elétrica ou agua)

01 foto 3x4 recente. |

Cartaéo doSUS |
|

b) 2° Segmento — minimo 35 vagas e maximo 38 vagas + 02 vagas alunos com necessidades
especiais por Etapa.

6.4. Ao organizar as classes com alunos com necessidades educacionais especiais Ensino Fundamental
considerar, preferencialmente, os alunos com as mesmas necessidades para facilitar o
acompanhamento pedagdégico.

 6.5. A matricula no Atendimento Educacional Especializado — AEE, sera realizada em

Salas de Recursos Multifuncionais ou Centros Educacionais Especializados, para os alunos,

publico alvo da Educagao Especial, matriculados em classe comum da propria unidade
Histérico escolar;

Certidao de nascimento e/ou Casamento;   
 

- escolar ou de outra unidade de ensino regular, conforme demandada rede de ensino, ~ Ending Fasuhomeneee * Cépia de comprovante residencial;

rn . . . Lo . Modalidade EJA * Copia do RG, Titulo de Eleitor e CPF para mdiores de 18 anos; Carteira
Paragrafo Unico. O AEE devera ser realizado no turno inverso da escolarizagao, nado sendo (Presencin} de reservista para alunos maiores de 18 anos.

substitutivo 4s classes comuns. | * 01 foto 3x4 recente.

(7.DA DOCUMENTACAO 7.2. Na forma de legislagao vigente, sera aceito no ato da matricula, excepcianalmente, Declaragao
 

de Escolaridade original, assinada pela diregfo da unidade escolar de|origem, ficando o aluno

7.1. A matricula sera efetivada mediante a apresentagio dos documentos relacionados abaixo, bem obrigado a apresentaro Histérico Escolar noprazo de 30 (trinta) dias.
comode informagées prestadas pelos pais, responsaveis ou pelo proprio aluno, quando maiorde

 

idade 7.3. A falta da Certidio de Nascimento nfo se constituira impedimento | matricula no Ensino

Fundamental, devendo a unidadeescolar orientar os pais ou responsaveis quanto aos procedimentos
Nivels e Modalidade de para aquisi¢ao do documento,ficando os mesmos obrigados 4 regularizagio no prazo de 30 (trinta)

Ensino Dacumentacito Exigida dias.
 

7.4, A idade minima para ingresso no Ensino Fundamental Regular é de 6 (seis) anos, entretanto, a
crianga sem experiéncia escolar podera ser matriculada no 2° ano do Ensitio Fundamental, conforme
orienta a LDB n° 9,394 de 20/12/1996,Art. 24,Inciso I- a classificagdo em qualquersérie ou etapa,
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: c) independentemente de escolarizagdo
anterior, mediante avaliagdo feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiéncia
do candidato e permita sua inscrigGo na série ou etapa adequada, conforme regulamentacao
do respectivo sistema de ensino,

| *  Carteira de vacinagio da crianga;

| *  Ficha de Desenvolvimento da Crianga (se houver); ae

*  Fotocopia da certidao de nascimento da crianga;

| * Documento encaminhado por especialistas educacionais ¢ técnicos sociais

| comprovando a necessidade de atendimento (se tiver); 
| Educacdo Infantil ” : , .
j *  Comprovante de residéncia (Fatura de energia elétrica ou 4gua).O 01

foto 3x4 recente.   

| 8. DO ACOMPANHAMENTOE ASSESSORIA DA SECRETARIA PIUNICIPAL DE }
_ EDUCACAO E DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

 

8.1, A Secretaria Municipal de Educagio de Parnaiba assessorara, in Jove, ps unidades de ensino
durante todo o periodo estabelecido neste Edital para as matriculas da rede municipal de ensino, a
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fim de que tenhamos umrelatério, em temporeal, que aferird em que proporgdo aconteceu o alcance
do objetivo proposto.

   

 

8.2. A Secretaria Municipal de Educagio promovera ampla campanha|de divulgagao do periodo
destinado 4 realizag’o da matricula, objetivando universalizar progressivamente a demanda de
vagas para todas as criangas, adolescentes e jovens em idade escolar, respeitando sua drea de
competéncia, bem comopara todos aqueles que nio tiveram acesso a escola na idadecerta, utilizando
veiculos de comunicagio como TVe radio local, carro e/oubicicleta de som , outdoor, cartazes,

sitio da Prefeitura Municipal, Fanpage da Secretaria de Educagao, blogs entre outros para informar
e mobilizar a populagao sobre o periodo destinadoas matriculas e a importancia de todos na escola.

  

8.3. As unidades escolares deverfio divulgar a oferta de matricula, obedecendo as orientagdes

contidas neste Edital e na Lista Basica editada pela SEDUC,noanexoII, em espacgos de facil acesso,
assim como em outros meios de comunicacdo que venhama dispor.

8.4. E expressamente proibida a cobranga de qualquertaxa, seja no ato da matricula ou no decorrer do
anoletivo.

8.5. Nao poderd ser negada a matricula em qualquer escola publica municipal, nem serem feitas
exigéncias que a impegam ou dificultem de realiza-la, exceto em caso de no haveroferta de vagas.

8.6. As matriculas sero realizadas no turno de funcionamentodas escolas.

8.7. A lista com a respectiva formagdo de turmas devera ser divulgada no mural da escola tao logo
terminemas matriculas.

8.8. A realizagéo da matricula e a frequéncia da crianca, jovem ou adulto nas instituigdes, nao
poderio ser vinculadas 4 exigéncia de qualquer tipo de cobranga financeira ou imposigao de
condigées relativas ao material escolar.

8.9. Os Assessores Escolares e demais servidores apoiario as escolas durante o cronograma de

divulgagao e matricula.

§.10. A unidade escolar devera,a partir do ato da matricula, assegurar 4 Comunidade Escolar (pais,

alunos, professores e funciondarios) acesso ao Regimento e ao Projeto Politico Pedagégico da Escola.

 
| 9. DAS DISPOSICOES GERAIS:

 
9.1. O calendario escolar (provisdrio) estara disponivel nos anexos deste edital.
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9.2. As aulas poderaoser realizadas de forma remota, semipresencial ou presencial, de acordo

com as normas sanitarias em vigor (federais, estaduais ou municipais), aplicaveis a
instituic¢aéo de ensino.

9.3. Os hordrios de funcionamento deverao ser consultados na secretaria da escola.

9.4. Compete ao pessoal envolvido no processo de matricula, primar pelo cumprimento das

normas previstas neste Edital, pois o nfo cumprimento deste implicard em
responsabilidade administrativa.

9.5. A Secretaria de Educagiio possui 02 (dois) centros de reforgo escolar, localizados nos
Bairros: Santa Luzia e Igaracu, para atender as Escolas Municipais.

9.6, E obrigatoria a afixagao deste Edital em local de facil acesso e visualizagao.

9.7, Os casos omissos serao resolvidos pela Secretaria Municipal de Educagao de Parnaiba -PI.

9.8. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicagdo.

9.9. Revogam-se as disposigdes em contrario,

GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO.

Parnaiba(PI), de dezembro de 2020.

Y h ry

“ etORseas Dosas
"CPF: 012.488.5434
Rafaechtives déSoka
Secretario de Educagao
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ANEXO I

CALENDARIO ESCOLAR
ANUAL-2021
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N° | ESCOLA MUNICIPAL 1° a 5°] 6a série Inf. | EJA 38_| Prof. Augusto Bauer x ,
| | série Di _N 39 ProP Albertina Furtado Xx | Xx
| Castelo Branco | I |

01AdemarNeves “x ; 40 Prof. Anténio Tomaz da x | xX
02_| Altair Pires Ataide xX x __| Costa Filho
3 x X X 4|__| Prof. Joio Campos X xX |

42 Prof. Jodo Orlando de Moraes xX x X
04 x [x | __| Correia | |
05 Benedicto dos Santos Lima xX | 43 Prof. José de Lima Couto | | |__X
06 Benedito Jonas Correia Xx | 44 Prof. José Laureano H. Costa | x |

07 _| Benedito Silvestre de Lima xX - | 45_| Prof. José Rodrigues e Silva X |
08 |BorgesMachado| X _| 46_| Prof Maria Celeste de Jesus X x _X
|CaioPassos xXx x 47 Prof Maria do Amparo X x |
10 | Candido Ataide | ; Moraes dos Santos

11_| Domingos Rubem Uchéa_ 48 Prof Mirian “Lopes do x
12 |Dr.Francisco das Chagas X |__| Nascimento

Vieira 49 Recreacio Boa Esperanca x X
13 Dr. Joo Silva Filho x 50 Renato Castelo Branco XxX | x

[4 | Dr, Lauro de Andrade Correia X | 31_| Roland Jacob x x Xx
15_| Edenir Aratijo de Sousa Xx | 32 Rui Barbosa xX Xx

| 16 Evangelina Rosa da Silva X X | 53__| Samuel Santos x x _|
\7_| Fontes Ibiapina xX | 34 | Sao José — Rebentio ; x X

18| Francisca Ribeiro Borges dos X X |_55_| Aplicagao Min. Reis Velloso x
Reis 36 Frei Rogério de Mildo xX xX

19 Frei Anastacio X 57_| Ginasio Clovis Salgado X | |
| 20 Frei Higino x x 58_| Mons. Roberto Lopes Xx X

21_| Gastfo Neves Rodrigues x 59 |Reverendo ErasmoMartins x x |
22_| Godofredo de Miranda xX xX | Ferreira _
23 | Henriette Soter Castelo x | | 60_| Comendador Cortez x X [ [|

Branco - | _ __61 Marielisie Mourdo Xx xX
24 |Hermila  Miloca Franco]  X | 62 | Sao Francisco dos x x

Ramos I | Capuchinhos

23 Irma Dedi Assungao xX _xX | | 63 E.M Antonieta Martins [x
26 Isaias Pereira Galeno Xx | x 64 E.M Anténio Vieira da Silva X

27 Jornalista Antero Cardoso X | | Filho

| Filho | 65_| E.M Caic Infantil | X

| 28 |José Alexandre Caldas| |x {66 E. M Eliana Franga [x
|__| Rodrigues 7 : | 67_| E. M Evangelina Rosa Lx
| 29 José de Sousa Pires Santana 4 | xX 68 E. M Imaculado Coragao de xX

30 José Rodrigues do | Maria
Nascimento x Xx 69 E.MJodo Severo x

31_| Jézimo de Moraes Tavares xX x 70 | E.M. Lozinha Bezerra x
| 32_ M* das Gracas Lopes Bezerra xX x | | 71 [E.MLourdesPereira X |
33 | Mario Reis x x | 72_| E.M. Neném Barros X

34_| Mons. Anténio Sampaio X X _73_| E.MOlavo Carvalho x
35__| Mons. Mario José Menezes X X | 74_| E.M. Raimunda Carvalho X |

|36 Pedro Pereira Fontenele | x x 75 E.M. Sao José x

37 Prof® Plautila Lopes do | x X | Xx | 76 E.M. Sonia Viana x

| Nascimento —| [77_| E.M. Inf. Tia Altaide x          
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2 EME TEE = _ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
2M. Inf. Tia Bita ‘ A

79 E.M. Inf. Tia Erinelda | Xx xX SECRETARIA DE EDUCAGAO Eee

_80_| E.M. Inf. Tia Mafisa Xx
81_| E.M. Inf. Tia Mirtes x | ANEXOIII - REQUERIMENTO DE MATRICULA-2021
82_| E.M. Inf. Tia Nympha x aoe MATRICULA N®: |
3 E.M. Inf. Tia Teresinha xX _| 1. IDENTIFICACAO DA ESCOLA: al

84 E.M.Inf. Tio Zeca X ESCOLA MUNICIPAL: INEP: |
_83_ | E.M. Inf. Dr. Valdir Edson x | - 7 —86_| E.M. Inf. Zilda Ams X | eee
[87 |EM. M" José de Limal X X | NOME:|

||__| Guimaraes __ — } _+—____| COR: ___ SEXO: DATA DE NASCIMENTO: |88 E.M.Francisquinha Neves x | N°CARTAOSUS: WeNis: _ |
__89 | E.M. Tia Bezinha | | X N° BENEFICIO SOCIAL: N° CARTAO SOCIAL: __ |

| 3. DOCUMENTOS PESSOAIS DO ALUNO (A):
| CERTIDAODENASCIMENTON®:SC FOLHA: ____ LIVRO:

__| | ASSENTO/EMISSAO EM:__/__/ CARTORIO: _ _ CIDADE/UF:__ _
RGN® | ORG. EXPJUF: NACIONALIDADE: CPF N®:

in ENDERECO DO ALUNO(A): ; i
| RUAIAV.: N°: BAIRRO: |

| CIDADEVUF: | TELEFONE (8): | E-MAIL: -
| i () | _|

| 5. MODALIDADE ENSINO :
| ( )ENSINO FUNDAMENTAL— ANO: (_) EJA—CICLO: ()1C IC II IV
(.)APROVADO (_) REPROVADO _

» O(A)ALUNO (A) TEM NECESSIDADES EDUCACIONAIS QUE MERECAM CUIDADOS?
| ()NAO _(_)SIM-QUAL?
LAUDO MEDICO: _ _
( ) EVASAO/DATA: () DESISTENCIA/DATA: | (.) TRANSFERENCIA/DATA: |

|() PROMOVIDO | C) RESOLUCAO CME | |) TESTE DIAGNOSTICO |
| 6. FILIAGAQ: ;

— | MAE: | DATA DE NASCIMENTO:

RG N® | ORG. EXP./UF: | PROFISSAO: | CPF IN’:

| [PA ~

RG N® | ORG, EXPJUF: |PROFISSAO: | CPF N®:
i =

[7 RESPONSAVEL: : nes
NOME: | DATA DE NASCIMENTO:

| [RGN | ORG. EXP/UF: | PROFISSAO; ~ | CPFNS:
| f | l : =

| Assinatura do responsdvel
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ANEXOIV

CONTROLEDE RENOVACAO DE MATRICULA-2021 J MATRICULA N™ JANO DEEN DA:

(1. DADOSDOALUNO(A): __ os
MATRICULA N® E JANODEENTRADA:_ NOME:

1. DADOS DO ALUNO(A): 7 _
/ NOME: - — ATUALIZACAO DE INFORMACOES:

— ~ ATUALIZACAO DE INFORMACOES: Zn =

| _ ASSINATURA DO RESPONSAVEL
| RENOVADOEM: Paraiba (PI), de _ de

= | 7
; ASSINATURA DO RESPONSAVEL |

RENOVADO EM: Parnaiba (PI), |de de . |

Fae MATRICULAN°: /ANO DE ENTRADA: ; MATRICULA N°: : /ANO DE ENTRADA:
(7. DADOSDO ALUNO(A): 1. DADOS DO ALUNO(A): eed
| NOME: NOME: |

ATUALIZACAO DE INFORMACOES:| _ ATUALIZACAODE INFORMACOES:

 

 
  

 

  
   

 

  

 

 
 

_ ASSINATURADORESPONSAVEL pd ee ASSINATURA DO RESPONSAVEL
RENOVADO EM: Parnaiba (PI), |de de . | RENOVADO EM: Parnaiba (PI), de a de
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ANEXO V

AUTORIZACAO DO USO DE IMAGEM-2021

AUTORIZACAO DE USO DE IMAGEM

Eu,

 
o o. portador de RG no inscrito no CPF, sob n

Csresident A Av./ Rua .n?
. fa cidade de ——C®seesponssvel legal pelo aluno/aluno (maior de 18

anos) ee|
AUTORIZO o uso de minha imagem/imagem do aluno em todo e qualquer material entre fotos,
documentos e outro meios de comunicagdo, para ser utilizada em campanhas promocionais e
institucional da Secretaria de Educagio de Parnaiba, Piaui, sejam essas destinada 4 divulgagao ao
publico emgeral e/ou apenas para uso interno desta instituigéio, desde que nao haja desvirtuamento da
sua finalidade.

 
 

A presente autorizacao é concedidaa titulo gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todoterritério nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes
formas: (1) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catalogo,etc.); (III) folder
de apresentagdo; (IV) aniincios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII)
back-light; (VIII) midia eletrénica (paindis, video-tapes, televisio, cinema, programapara radio, entre
outros).

Por esta ser a expressdo da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada

haja a ser reclamadoa titulo de direitos conexos 4 imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorizagao em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Paraiba (PI), de de_

 
Assinatura do responsavel legal/aluno (maior de 18 anos)
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Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA - DOM

Orgéo destinado a divulgagdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse piiblico.

Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.

Responsdveis: Avlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV)

 Adalgisa Carvalho de Moraes Souza

Secretéria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria Interina do Trabalho e Defesa do Consumidor

Arlindo Ferreira Gomes Neto

Secretério de Governo

Israel José Nunes Correia

Secretério Municipal da Chefia de Gabinete

Gil Borges dos Santos

Secretério Municipal de Fazenda

Rafael Alves de Sousa

Secretério Municipal de Educac@o (interino)

Mauricio Pinheiro Machado Junior

Secretario de Transporte, Trdnsito e da Articulac¢éo com as Forgas de

Seguranca

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio

Jo@o Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba -

IPMP

Rejane Maria Mendes Moreira

Secretdria Municipal de Satide

Paulo Eudes Carneiro

Secretério de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Secretario do Setor Primario e Abastecimento (interino)

José Bernardo Pereira da Silva Superintendente de Comunicacdo

Valdir Aragéo Oliveira

Secretdrio Imediato do Prefeito

Anisio Almeida Neves Neto

Superintente de Planejamento (interino)

Edrivandro Gomes Barros

Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Superintendente de Turismo (interino)

Albert Nunes de Carvalho

Superintendente de Cultura

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretaria de Infraestrutura, Habitagao e Regularizagdo Fundidria

Secretaria de Servigos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA - (interina)

Emerson Raminho de Moura Barbosa

Secretirio de Gestéo

Francisco Eudes Fontenele Aragdo

Controlador Geral do Municipio

Rafael Alves de Sousa

Secretério de Esportes e Lazer (interino)

Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragdo Publica

Lisandro Ayres Furtado

Presidente da Agéncia de Regulacgaéo de Servicos Publicos - ASERPA

Zulmira do Espirito Santo Correia

Gestora da Central de Licitagéo e Contratos Administrativos - CLCA 
 

 



 

 

  
 

 

   


