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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 

RESOLUÇÃO SEMED Nº 033, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

ESTABELECE NORMAS GERAIS DE 

RENOVAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, no 

uso de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.274/06 que altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, e dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso à informação previsto 

constitucionalmente;  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.796/13 que altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, e dispõe sobre a educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 (quatro) anos idade, 

na pré-escola; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação CME n° 01/14, que fixa normas para funcionamento e 

renovação de instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de São Pedro da 

Aldeia e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.606/2015, que aprova o Plano Municipal de 

Educação – PME;  
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CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 do Decreto Municipal nº 024/2020, Decreto nº 

034/2020 e o Decreto n° 192 que dispõem sobre as Medidas Temporárias de Prevenção ao Contágio 

da Covid-19 no âmbito do Município de São Pedro da Aldeia e dá outras providências; e 

 

CONSIDERANDO o objetivo de dar transparência e publicidade ao processo de matrícula. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – As ações que visam à implementação do processo de atendimento à demanda 

escolar da Educação Infantil e Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, inclusive na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, deverão observar a seguinte ordem de 

prioridade de atendimento: 

 

I. garantir o atendimento dos estudantes já matriculados, em continuidade de estudos; 

II. assegurar o atendimento das situações de transferência por encaminhamento; e  

III. oportunizar o atendimento das situações de transferência entre Unidades Escolares da Rede. 

 

       Art. 2º - A entrega de documentos comprobatórios e a assinatura da ficha de matrícula 

acontecerão no retorno às atividades presenciais, assim que solicitado pela Unidade Escolar.  

 

 

I. DA MATRÍCULA POR RENOVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

 

Art. 3º - A MATRÍCULA RENOVADA é a que se dá em qualquer etapa, ano de 

escolaridade ou fase, adotada na Educação Básica: 

 

I - quando o aluno busca permanecer no mesmo estabelecimento de ensino, 

independentemente de qualquer resultado por ele obtido; e  
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II - quando concluído o processo avaliativo específico que recomende o avanço do aluno. 

 

Art. 4º - Serão renovadas as matrículas dos alunos na Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Educação de Jovens Adultos que desejarem permanecer matriculados na mesma Unidade Escolar 

em 2021. 

 

Art. 5º - A renovação de matrícula na Rede Municipal de Ensino em São Pedro da Aldeia 

ocorrerá no período de 30/11/2020 a 03/12/2020, por meio do sistema online, disponibilizado no 

sítio oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 

 

§ 1º - A direção da unidade escolar deverá comunicar aos alunos, se maiores de 18 anos, ou 

aos responsáveis, caso o aluno seja menor, sobre o período de renovação de matrícula determinado 

no caput deste artigo. 

 

§ 2º - As unidades escolares deverão conferir, diariamente, o quantitativo de matrículas 

renovadas, realizando a intervenção junto às famílias, a fim de possibilitar a efetivação da 

renovação dentro do prazo e a identificação de alunos que porventura não darão continuidade aos 

estudos na mesma Unidade. 

 

§ 3º - Caso não haja o ano de escolaridade que será cursado pelo estudante no ano letivo de 

2021, na escola em que se encontra matriculado em 2020, este deverá realizar a matrícula no 

período destinado ao Encaminhamento dos alunos da própria Rede para a escola que o atenda. 

 

 

II. DA MATRÍCULA POR ENCAMINHAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 

 

Art. 6º - A MATRÍCULA POR ENCAMINHAMENTO na Rede Municipal de Ensino 

ocorre quando não há, na mesma Unidade Escolar, oportunidade de continuidade das etapas, anos 

de escolaridade ou fase.  
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Art. 7º - A matrícula por encaminhamento ocorrerá de 08/12/2020 a 11/12/2020, por meio do 

sistema online, disponibilizado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 

 

 

lll. TRANSFERÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Art. 8º A transferência de alunos entre Unidades Escolares da própria Rede ocorre quando há 

interesse dos responsáveis ou dos alunos, se maiores de 18 anos, e se na Unidade Escolar 

pretendida exista vaga para atender o estudante. 

 

Art.9º A transferência de alunos na Rede Municipal de Ensino em São Pedro da Aldeia 

ocorrerá no período de 15/12/2020 a 18/12/2020, por meio do sistema online, disponibilizado no 

sítio oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 

 

IV - DAS RESPONSABILIDADES 

 

       Art. 10º - Caberá à equipe diretiva da Unidade Escolar dar ciência aos responsáveis ou 

alunos, se maiores de 18 anos, do teor desta Resolução, por meios virtuais ou físicos, considerados 

mais eficazes por cada escola. 

  

Art. 11 - Eventuais dúvidas quanto à interpretação desta Resolução deverão ser 

encaminhadas, por ofício, à Secretaria Municipal de Educação para esclarecimentos. 

 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

São Pedro da Aldeia, 25 de novembro de 2020. 

 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 

Secretário Municipal de Educação 


