
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Rua Francisco Santos Silva, nº 479, bairro Nova São Pedro – CEP: 28941-186  

E-mail: educacao@semedspa.rj.gov.br 

 

RESOLUÇÃO SEMED N.º 008, DE 07 DE JULHO DE 2021. 

 

Estabelece o procedimento para a matrícula 

por renovação, inicial e transferência da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 

Rede Municipal de Ensino para o segundo 

semestre do ano letivo 2021.  

 

O SECRETÁRIO 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 Municipal nº 2.606, de 22 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação CME nº 01/18, que estabelece diretrizes para o funcio-

namento da EJA; 

CONSIDERANDO o Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de São Pedro da 

Aldeia/2017. 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 5, de 28/04/2020 (Homologado pelo MEC 

D.O.U. 01/06/2020). Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de ativida-

des não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia 

da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 9, de 08/06/2020 (Homologado pelo MEC 

D.O.U, 09/07/2020). Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendá-

rio Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 11, de 07/07/2020 (Homologado pelo MEC 

D.O.U, 03/08/2020). Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia; 

 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040 - 18/08/2020. Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 8.991 de 27 de agosto de 2020, que dispõe sobre a 

garantia de opção pelo ensino remoto, quando da retomada das aulas presenciais, até que seja ofici-

almente disponibilizada vacina ou medicamento eficaz contra a COVID-19, na forma que menciona; 

 

CONSIDERANDO a Resolução SEMED nº 004, de 22 de janeiro de 2021, que estabelece 

o calendário escolar, para o ano letivo de 2021 da Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia e 

dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa SEMED nº 001, de 26/01/2021. Disciplina, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os procedimentos para a retomada gradual dos profissio-

nais da educação, da Rede Pública de Ensino e da presente pasta. E que no Art. 5º  determina que os 

alunos continuarão com aulas presenciais suspensas visando a não aglomeração de pessoas no âmbito 

escolar. Contudo será adotado o sistema de aulas remotas e atividades não presenciais; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 027 de 29 de janeiro de 2021, que  estabele-

ce adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19, bem como 

a autorização de funcionamento das escolas públicas com aulas na modalidade não presencial, em seu 

Art. 17º. 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE nº 1 de 28 de maio de 2021, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política 

Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens 

e Adultos a Distância; 
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RESOLVE: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA 

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as normas e os procedimentos para a matrícula por re-

novação, inicial e por transferência nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de 

São Pedro da Aldeia, para o segundo semestre do ano letivo 2021, atendendo exclusivamente a Mo-

dalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 

Art. 2º As unidades escolares que atendem EJA são: 

I. Fase I a V - E. Mz. José Guimarães e E. M. Antônio Rodrigues dos Santos; 

II. Fase VI a IX - E. M. Francisco Paes Filho de Carvalho e E. M. Luiza Terra de Andrade. 

 

Parágrafo único. A Fase I é anual, tendo seu período de matrícula durante todo o ano leti-

vo, seguindo os critérios do ensino regular.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Art. 3º Serão renovadas as matrículas dos alunos da modalidade de Educação de Jovens 

Adultos que desejarem permanecer no mesmo estabelecimento de ensino matriculado no primeiro 

semestre do ano letivo 2021. 

 

§ 1º Para a renovação da matrícula, o aluno deverá estar com toda documentação regulari-

zada no estabelecimento.  

 

§ 2º Casos excepcionais deverão ser analisados na unidade escolar em conjunto com o Ins-

petor Escolar que atua na mesma. 

 

Art. 4º A renovação de matrícula para o segundo semestre da Rede Pública Municipal de 

Ensino em São Pedro da Aldeia ocorrerá no período de 12/07/2021 a 16/07/2021.  

 

§ 1º A direção da unidade escolar deverá comunicar ao aluno, se maior de 18 anos ou aos 

responsáveis do aluno, caso for menor de idade, sobre o período de renovação de matrícula deter-

minado no caput deste artigo. 
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§ 2º O responsável ou aluno maior de idade deve, obrigatoriamente, comparecer à unidade 

escolar para realização do ato de renovação de matrícula dentro do prazo estabelecido nesta Resolu-

ção, sob pena de perder a vaga.  

 

§ 3º O responsável pela renovação deve apresentar documento de identificação válido com 

foto para efetuar a renovação da matrícula. 

 

§ 4º Não serão autorizadas duas matrículas simultâneas para o mesmo aluno na Rede Pú-

blica Municipal de Ensino em São Pedro da Aldeia. 

 

DA MATRÍCULA INICIAL OU POR TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 5º A matrícula inicial é aquela feita na Fase I da Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, também será permitida a matrícula do aluno nos de-

mais anos de escolaridade quando não for possível a comprovação de escolaridade anterior, subme-

tendo-se ao processo de classificação, conforme legislação vigente. 

Art. 6º A matrícula por transferência ocorre quando o aluno é oriundo de outro estabele-

cimento, devendo apresentar documento que comprove os estudos realizados na escola de origem. 

 

Parágrafo único. Para a matrícula de alunos procedentes do estrangeiro, a unidade escolar 

cumprirá o que determina o Regimento Escolar e a legislação pertinente. 

 

Art. 7º Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas por turma para candidatos com deficiência. 

 

Art. 8º A matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino em São Pedro da Aldeia será 

oferecida a partir dos 15 (quinze) anos de idade na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. 9º A efetivação da matrícula deverá ser realizada nas unidades escolares, em horário 

de funcionamento, no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, acompanhado dos seguintes documen-

tos: 

I. Documentos do responsável legal; 
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a. Carteira de Identidade ou documento equivalente (original e cópia); 

b. Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia); 

c. Comprovante de residência (original e cópia); 

d. Termo de Guarda emitida pelo Juizado da Vara da Infância e Juventude, quando possuir; 

e. Procuração para os casos de impossibilidade dos responsáveis legais em efetivar a matrí-

cula; 

II – Documentos do aluno: 

a. Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

b. Carteira de Identidade ou documento equivalente (original e cópia); 

c. Cadastro de Pessoa Física - CPF, quando possuir (original e cópia); 

d. Título de Eleitor, se maior de 18 anos (original e cópia); 

e. Comprovante de alistamento militar, quando maior de 18 anos do sexo masculino, (ori-

ginal e cópia); 

f. Foto 3 x 4 recente (uma foto); 

g. Apresentação de condição de dependente, para adolescentes que convivem com respon-

sáveis legais, Termo de Guarda emitida pelo Juizado da Vara da Infância e Juventude, quando pos-

suir; 

h. Documento de Transferência emitido na forma da Lei, em caso de matrícula por transfe-

rência, ou documento oficial de comprovação de escolaridade anterior, preferencialmente emitido 

na forma de Histórico Escolar; 

 

Parágrafo único. Para a efetivação do requerimento de matrícula, o responsável deverá 

apresentar documento de identidade com foto. 

 

Art. 10 Em se tratando de matrícula por transferência, será exigida a apresentação do his-

tórico escolar ou documento comprovando que o mesmo foi solicitado à escola de origem, devendo 

constar o ano de escolaridade concluído. 

 

§ 1º A matrícula só será deferida com a apresentação do histórico escolar, no prazo máxi-

mo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data do requerimento da matrícula. 
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§ 2º Os alunos matriculados por transferência que não entregarem seu histórico escolar no 

prazo máximo estipulado no parágrafo anterior deverão submeter-se a processo de regularização da 

vida escolar. 

 

§ 3º A não observância pela unidade escolar do prazo estabelecido no § 1º a torna respon-

sável pela regularização da vida escolar do aluno, caso venha a ser constatada irregularidade na do-

cumentação posteriormente apresentada. 

 

Art. 11 Serão realizados regularmente, pela Inspeção Escolar, o acompanhamento e a ava-

liação dos processos de escrituração escolar, em especial os referentes à regularização da vida esco-

lar do aluno. 

Art. 12 Devido à pandemia da COVID – 19, iniciaremos o segundo semestre do ano letivo 

de 2021 com ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS, que deverão ser entregues aos alunos ou res-

ponsáveis, e realizadas em suas residências e devolvidas de acordo com o cronograma da Unidade 

Escolar.  

 

Parágrafo único: O aluno que não retirar nenhuma ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

poderá ser considerado evadido ao final do semestre. 

 

Art. 13 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação ou, a 

seu critério, pela Coordenação de Inspeção Escolar. 

 

  Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Pedro da Aldeia, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário Municipal de Educação 


