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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI 

 
EDITAL Nº 002/2022– EDITAL DE MATRÍCULA PARA 2023 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais, e tendo em vista o que estabelece a Lei Federal nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996; 

 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a realização de matrícula, renovação, 
remanejamento ou transferência de aluno (s) da Rede Pública Municipal de Educação de 
São Luís do Piauí para o ano letivo de 2023, e dá outras providências. 

 

TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA REDE E DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS 
MATRÍCULAS 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA REDE 

 

Art. 1º - A Rede Pública de Educação de São Luís do Piauí é constituída por unidades 
escolares com atendimento em Educação Infantil nas etapas creche e pré-escola, Ensino 
Fundamental na modalidade Regular, e Educação de Jovens e Adultos. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 2º - O processo de organização de matrículas compreenderá as seguintes formas: 

I -As matrículas para o ano letivo de 2023 serão realizadas no período de 19 a 21 de 
dezembro de 2022. 

II -As matrículas serão realizadas nas escolas do município conforme cronograma 
estabelecido pela SMEC, anexados a este edital e divulgados nos principais veículos de 
comunicação do município; 

III -Remanejamento ou transferência de alunos (movimentação de alunos de uma escola 
para outra, na própria rede); deverão ocorrer no período de realização das matrículas; 
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IV -As matrículas serão realizadas de forma presencial mediante a apresentação dos 
documentos relacionados abaixo, bem como de informações prestadas pelos pais, 
responsáveis ou pelo próprio aluno, quando este for maior de idade. 

ETAPA E MODALIDADE DE ENSINO DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

EDUCAÇÃOINFANTIL 

- Cópia da Certidão de Nascimento; 

-Cópia de documentos de identificação 
(Carteira de Identidade, CPF e cartão do 
SUS); 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E EJA 

-Cópia de documentos de identificação 
(Carteira de Identidade, CPF, Certidão de 
Nascimento ou Casamento e cartão do 
SUS); 

- Comprovante de escolaridade (declaração 
ou histórico escolar) em caso de alunos 
que estudaram no ano anterior em outro 
município; 

 

 

§ 1º- Para admissão de alunos novos nas escolas da rede se faz necessário comprovante 
de escolaridade e cópias de RG, CPF, certidão de registro civil (nascimento ou casamento) 
e cartão do SUS; 

§ 2º - As matrículas também serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação 
de São Luís do Piauí, no horário das 8h às 12h. 
 

Art. 3º - Na forma de legislação vigente, será aceito no ato da matrícula, excepcionalmente, 
Declaração de Escolaridade original, assinada pela Direção da unidade escolar de origem, 
ficando o aluno obrigado a apresentar o Histórico Escolar no prazo de 30 (trinta) dias 
subsequentes à matrícula. (alunos novos na escola) 

Parágrafo Único. É de inteira responsabilidade da escola o registro da vida escolar de 
alunos cuja matrícula fora realizada com Declaração e não substituída pelo documento 
oficial após o prazo de validade da referida declaração. 
 

Art. 4º - A falta da Certidão de Nascimento não se constituirá impedimento à matrícula no 
Ensino Fundamental, devendo a unidade escolar, orientar aos pais ou responsáveis, quanto 
aos procedimentos para aquisição do documento, ficando os mesmos obrigados à 
regularização no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à matrícula. 
 

Art. 5º – É permitida a matrícula de alunos sem comprovação de escolaridade anterior a 
partir do 2º Ano do Ensino Fundamental, cabendo à escola a responsabilidade de aplicar a 
avaliação diagnóstica para classificação do aluno no ano correspondente ao seu nível de 
desenvolvimento e aprendizagem, conforme legislação em vigor. 
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SEÇÃO I 

 

Parágrafo único – Os alunos que não comparecerem às respectivas Unidades Escolares 
no período estabelecido para efetuarem suas matrículas, deverão se dirigir à sede da 
Secretaria Municipal de Educação para este fim. 

 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 6º – A Matrícula só terá validade, quando ocorrer à confirmação pela escola depois da 
entrega da documentação exigida conforme definido neste Edital. (Capitulo II); 

§ 1º As escolas da rede municipal deverão disponibilizar em 2023 os mesmos anos, etapas 
ou modalidades de ensino ofertadas em 2022. A oferta nova de anos, etapa ou modalidade 
de ensino pela instituição escolar ficará condicionada a prévia autorização da SMEC, de 
posse da demanda de alunos recebidos, concluído o período de matrículas e formação de 
turmas. 

 

SEÇÃO II 

DO REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 7º - O Remanejamento corresponde à redistribuição de alunos nas unidades escolares 
da Rede Pública Municipal de Educação Básica, ocorrerá para atender: 

I -O aluno de unidade escolar da rede municipal, que não ofereça mais atendimento 
educacional por número insuficiente de alunos na comunidade que está localizado; 

Parágrafo Único. A fase de Remanejamento citada no inciso I, deste artigo será 
coordenada e acompanhada pela SMEC, obedecendo ao Calendário Letivo 2023. 
 

Art. 8º - A transferência ocorrerá por solicitação do pai/mãe/responsável, quando o aluno 
for menor de idade, ou do próprio aluno, quando este for maior de idade, que pretenda 
mudar de unidade escolar, sendo necessário, para isso, o comparecimento dele à 
instituição onde estuda. 

 

SEÇÃO Ill 

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Art. 9º -As matrículas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental obedecerão ao 
Calendário Letivo 2023 e segue o cronograma anexo. 

§ 1º - Os alunos matriculados na educação infantil, conforme RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 
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DE DEZEMBRO DE 2009, reafirmada pela Resolução Nº 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018, 
deverão ter três anos de idade (opcional), CRECHE, ou JARDIM I, 04 anos completo e 
JARDIM II, 05 anos completo, a completar até o dia 31 de março do ano letivo a que se 
destina a matrícula. 

§ 2º A criança matriculada no primeiro ano do Ensino Fundamental deverá completar 06 
(seis) anos até o dia 31/03 do ano letivo a que se destina a matrícula, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 

Art. 10º- As matrículas para o Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal de Educação 
Básica de São Luís do Piauí serão realizadas para alunos do 1º ao 9º Ano. 

§ 1º - As matrículas do Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano serão realizadas nas escolas 
que já ofertam os Anos Iniciais e nos casos em que o município não atenda a demanda na 
sua totalidade. Em qualquer situação será necessária autorização prévia da SMEC. 

§ 2º - Permanecerão no Ensino Fundamental regular os alunos que completarem 15 
(quinze) anos de idade após a data da matrícula. 
 

Art. 11º – A matrícula dos alunos para o Ensino Fundamental, na modalidade EJA, nas 
unidades escolares, será realizada na oferta presencial e, obedecerá ao edital de matrícula 
da Secretaria Municipal de Educação levando em consideração a idade mínima de 15 
(quinze) anos completos obedecendo a Resolução CEE/PI Nº061/2015, respeitando o limite 
de número de alunos por turma, estabelecido neste edital e, ainda, conforme 
reordenamento realizado pela SMEC. 

§1º - O aluno que até a data da matrícula estiver fora da faixa etária de ingressar no Ensino 
Fundamental regular, 06 (seis) a 14 (quatorze) anos, deverá ser matriculado na Educação 
de Jovens e Adultos, conforme art. 37 da LDBEN Nº 9.394/1996. 

§ 2º - A Educação de Jovens e Adultos poderá também ser ofertada no turno diurno, desde 
que a escola possua espaço físico e demanda para este fim e com prévia autorização da 
SMEC. 
 

Art. 12º- A matrícula do aluno, público alvo da Educação Especial (aluno com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), deverá ser 
realizada, obrigatoriamente, em classes do ensino regular nas etapas e modalidades da 
Educação Básica. 

 

 

TÍTULO II 

DAS VAGAS, DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA DE VAGAS 

 

Art. 13º- A unidade escolar deverá matricular os alunos de acordo com: 
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I - O número de alunos estabelecido neste Edital e respeitando o limite de sua 
capacidade física; 

II - Os critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Piauí, na 
Resolução CEE/PI Nº. 059/1998, art. 2º, PARECER CNE/CEB Nº: 20/2009, que normatiza 
o número de alunos por turmas. 
 

Art. 14º- Caso a procura por matrícula seja superior ao número de vagas ofertadas por 
escola, a SMEC tomará as devidas providências. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

 

Art. 15º– Para a organização das turmas, a SMEC estabelece o número de alunos por 
turmas, conforme especificado nos incisos I, II e III deste artigo: 

 

I – Na Educação Infantil a formação de turma obedecerá: 

  

CRECHE 

JARDIM I 

E 

JARDIM II 

Número de alunos 15 20 

 

 

II – No Ensino Fundamental de 09 (nove) Anos, a formação de turmas obedecerá: 

  

ANOS INICIAIS 

 

ANOS FINAIS 

1º ao 5º Ano 6º ao 9º Ano 

Número de alunos 25 35 

 

III – Na Educação de Jovens e Adultos a formação de turma obedecerá: 

Segmento I (03 Anos de Duração) 

ETAPA EQUIVALÊNCIA Nº DE ALUNOS 

 

I 

 

1º Ano do Ensino Fundamental 

Zona 
Urbana 

Zona 
Rural 

25 20 
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II 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental 25 20 

III 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental 25 20 

 

Segmento II (02 Anos de Duração) 

ETAPA EQUIVALÊNCIA Nº DE ALUNOS 

 

IV 

 

6º e 7º Anos do Ensino Fundamental 

Zona 
Urbana 

Zona 
Rural 

40 35 

V 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental 40 35 

 

Art. 16º- Na turma, em que for matriculado aluno, público alvo da Educação Especial, o 
número de matrículas de alunos deve ser de até 20 (vinte) nos Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), 
25 (vinte e cinco) nos Anos Finais (6º ao 9º Ano). 

§1º- O número de alunos com deficiência sensorial (auditiva ou visual) matriculados numa 
mesma sala, não deve ultrapassar a quantidade de 04 (quatro) alunos por turma. E, alunos 
com deficiência intelectual e com transtornos do Espectro Autista a matrícula deve ser de 
até 02 (dois) alunos por turma. 

§ 2º - O número de alunos com deficiência física matriculados numa mesma sala será 
contemplado no art. 13, deste edital, se estiver associada à outra deficiência. 

 

CAPÍTULO III 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 17º– As unidades escolares deverão divulgar a oferta de matrícula, obedecendo às 
orientações contidas neste Edital, em suas portarias, espaços de fácil acesso, redes 
sociais, assim como em outros meios de comunicação que venham a dispor. 
 

Art. 18º- A realização de testes seletivos para ingresso nas unidades escolares da Rede 
Pública Municipal de Educação de São Luís do Piauí acontecerá somente nos casos 
previstos em editais específicos da SMEC ou com sua autorização expressa. 
 

Art. 19º- É expressamente proibida a cobrança de qualquer taxa, seja no ato da matrícula 
ou no decorrer do ano letivo. 
 

Art. 20º- A unidade escolar deverá, a partir do ato da matrícula, assegurar à Comunidade 
Escolar (pais, alunos, professores e funcionários) acesso à Proposta Pedagógica da Escola 
e ao Regimento. 
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Art. 21- Compete ao GESTOR e aos servidores envolvidos no processo de matrícula,

primar pelo cumprimento das normas previstas neste Edital, pois o não cumprimento deste

implicará em responsabilidade administrativa.

Art. 220 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.

Art. 23-O presenteEdital entra em vigor na datade sua publicação.

Art. 24-Revogam-se as disposições em contrário.

São Luis do Piauí-Pl, 05 de Dezembro de 2022.

AGNALDODA CUNHA LEITE

SECRETÁRIOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI

Agnaldo da Cunha Leite

Secretário Mun. de Educação

CPF 904.836.183-49



 

 

ANEXO 

 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS PARA 2023 

 

PERÍODO 19 a 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 
 
- DATAS: 19, 20 e 21/12/2022 
Unidades Escolares:  
- José Leôncio de Barros 

- Manoel de Barros e Silva 

- Padre Marcos de Carvalho 

HORÁRIO: 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. 
 

 

Eu, você, todos construímos a educação. 
 

Não deixe de matricular seu filho. 

 

 

 


