
  

 

 

PORTARIA Nº 21.119/2021 
 

DISPÕE SOBRE PRÉ-
MATRÍCULAS (ONLINE) E 
MATRÍCULAS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais;  
 
Considerando o pedido através do Processo administrativo n.º 000167/2020;  

 
Considerando o que dispõe o inciso VI, do art. 60 da Lei Orgânica Municipal.  

 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Fica determinado que as matrículas do ano letivo de 2021 
na Rede Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, obedecerão ao 
disposto na forma desta Portaria.  

 
Art. 2º Ficam estabelecidos os períodos de 9h do dia 22/01/2021 

às 9h do dia 26/01/2021 para pré-matrículas online no endereço 
eletrônico: https://sites.google.com/view/semeibiracu/pre-matriculas-2021  

 
Art. 3º Ficam estabelecidos o período do 26/01/2021 para análise 

dos dados. Cada instituição de ensino entrará em contato com os 
pais/responsáveis legais para confirmação da vaga e turno do aluno, 
conforme os critérios estabelecidos no formulário online e agendará um 
horário para efetivação da matrícula presencial.  

 
Art. 4º Ficam estabelecidos os dias 27 e 28/01/2021 no horário de 

8h as 16h para a efetivação das pré-matrículas na escola com a apresentação 
da documentação de acordo com as orientações descritas no formulário 
online. 

 
Art. 5º - Fica estabelecido a partir do dia 29/01/2021 no horário de 

8h as 16h para a realização das matrículas presenciais para os 



  

 

 

Pais/Responsáveis legais que não realizaram as pré-matrículas online por 
dúvidas ou inviabilidade de acesso. 

 
Art. 6º As matrículas na Rede Municipal da Educação Infantil 

deverão observar a idade completa ou a completar, conforme descrito 
abaixo:  

 
I – Grupo IV: crianças de 04 (quatro) anos completos até 31/03/2021 e a 

completar 05 (cinco) anos após 31/03/2021;  

 
Art. 7° O ingresso no Ensino Fundamental será a partir de 06 (seis) 

anos completos ou a completar até 31/03/2021.  
 
Art. 8º As matrículas deverão ser efetuadas na escola próxima do 

seu domicílio ou residência.   
 

§ 1º - Só poderão ser efetuadas matrículas em escolas que não 
sejam próximas do domicílio ou residência do aluno, quando não dispuser de 
vagas, devendo o pai ou responsável apresentar declaração que não há vaga, 
emitida pela escola próxima de seu domicílio ou residência.  

 
§ 2º - Não fará jus ao transporte escolar o estudante que optar 

por não estudar na escola próxima de seu domicílio ou residência, mesmo 
havendo vagas.  

 

§3º - A matrícula dos alunos com deficiência ocorrerá no mesmo 
período. O local de matrícula dessas crianças será na escola onde o 
responsável realizar a pré-matrícula confirmada pelo diretor que será 
responsável juntamente com a equipe do CEMAE (Centro Multiprofissional de 
Assistência ao Educando) pela análise individual da criança e definição da 
escola em que o aluno estudará, objetivando garantir um atendimento 
adequado ao aluno. Deverá apresentar a relação dos documentos exigidos 
para matrícula e incluir o laudo médico atualizado. 

 

Art. 9º Para efetivação da matrícula na Educação Infantil: Pré-
escola (04 anos) e Ensino Fundamental, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:  

a. Certidão de nascimento da criança;  



  

 

 

b. Documento de Identidade (RG ou Carteira de Motorista) 
dos pais e/ou responsáveis legais pela criança;  

c. Declaração de conclusão da Educação Infantil 
acompanhado da pasta avaliativa (em caso de matrícula no 1º ano do 
ensino fundamental);  

d. Histórico Escolar / Ficha de transferência acompanhado da 
ficha descritiva (em caso de matrícula no 2º ano do Ensino Fundamental);  

e. Histórico Escolar / Ficha de transferência (a partir do 3º 
ano do Ensino Fundamental);  

f. Comprovante de Residência – (comprovante de conta de 
energia);  

g. Certidão de óbito do pai ou mãe (se for o caso);  
h. Cartão de Vacina Atualizado;  
i. Declaração de vacina emitida pelo Posto de Saúde 

(original); 
j. Folha dos dados do nascimento, folha da página de 

identificação e triagem neonatal da criança em caso de matrícula nas 
unidades de educação infantil;  

k. Cartão do SUS;  
l. Laudo médico que comprove doença crônica incapacitante 

dos pais e/ou responsáveis legais, e de irmãos (se for o caso);  
m. Laudo Médico para os alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação;  
n. Atestado Médico em casos de restrições de saúde da 

criança;  
o. Termo de guarda (se for o caso);  
p. Certidão de nascimento dos irmãos, em caso de matrícula 

nas unidades de educação infantil;  
q. Cartão do Bolsa Família do aluno;  
r. Resumo do CAD ÚNICO;  

 
Art. 10º A Matrícula da Educação Infantil compreenderá a faixa 

etária, conforme segue:  
 

I – Pré-escola: 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.  

 
Art. 11º As matrículas da Rede Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental obedecerão à quantidade de vagas que podem ser 
oferecidas pelo Município.  



  

 

 

Art. 12º O número de matrículas para 2021 está condicionado ao 
número de vagas existentes na Unidade Educacional em razão da meta 
estabelecida para o exercício e dos parâmetros para formação de turmas.  

 
Art. 13º O não comparecimento para a apresentação da 

documentação e efetivação da pré-matrícula implicará na não garantia do 
horário de estudo ou turno de atendimento do (a) aluno (a) em 2021. 

 
Art. 14º É vedada a reserva de vagas para matrícula na Rede 

Municipal de Ensino.  

 
Art. 15° As escolas públicas não poderão discriminar o aluno em 

razão de raça, credo, idade, sexo e necessidades especiais (deficiência).  
 
Art. 16º Os casos omissos na presente Portaria deverão ser 

apreciados pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
Art. 17º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas às disposições em contrário, em especial ao art. 4º, item V, da 
Portaria n.º 20.856/2020. 
         

Registre-se, publique-se e cumpra-se.   
 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 20 de janeiro de 2021. 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal  

 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 20 de 
janeiro de 2021. 

 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos Interina 


