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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

RESOLUÇÃO SEMED Nº 019, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

ALTERA O ARTIGO 2º INCISOS I, II, IV E V DA 

RESOLUÇÃO Nº 015, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, 

QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS DE 

MATRÍCULAS INICIAIS E POR TRANSFERÊNCIA PARA 

A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PEDRO DA 

ALDEIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a necessidade de normas específicas de matrícula inicial e por transferência para a Rede 

Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia, a partir do ano letivo de 2022 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 no 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 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência;  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso 

à informação previsto constitucionalmente; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.606, de 22 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 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 Deliberação CME nº 01/18, que estabelece diretrizes para o 

funcionamento da EJA; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 186, de 06 de outubro de 2021, que dispõe 

sobre a Retomada das Aulas e Organização do Atendimento Presencial na Rede Municipal de Ensino do 

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

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021, que institui Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de 

ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar; 

 

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

 

RESOLVE: 

Art. 1º O art. 2º, I,II, IV e V da Resolução Nº 15, de 08 de dezembro de 2021 passa a vigorar com 

a seguinte alteração:  

 

“Art. 2º As pré-matrículas e as matrículas iniciais ou por transferências na Rede Municipal de 

Ensino de São Pedro da Aldeia obedecerão aos seguintes procedimentos em cada fase da pré-matrícula e 

efetivação na unidade escolar, sendo divididas em dois momentos:” (NR) 

 

I– A primeira fase da pré-matrícula do candidato à vaga será efetuada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Pedro da Aldeia, no endereço eletrônico http// pmspa.rj.gov.br, com início às 09h do 

dia 03 de janeiro e término às 23h59min. do dia 07 de janeiro de 2022;  

 

II  – A efetivação, da primeira fase, de matrícula será na unidade escolar pelo responsável do 

aluno, ou pelo próprio aluno, se maior na forma da lei civil, conforme escolha efetuada na pré-matrícula, 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 com apresentação dos documentos previstos no Art. 9º desta Resolução, que deverá ser realizada no 

período de 13 a 19 de janeiro de 2022. 

 

a) .............................................................................; 

b) .............................................................................; 

c) ............................................................................ . 

III - ............................................................................ . 

 

IV - a efetivação, da segunda fase, de matrícula será na unidade escolar, realizada no período de 03 de 

fevereiro a 09 de fevereiro de 2022 seguindo as orientações mencionadas no inciso II, alíneas “a” e 

“b”. 

a) .............................................................................; 

 

V- Após a conclusão da segunda fase, caso ainda haja vaga, esta será disponibilizada na própria 

unidade escolar a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, no horário de funcionamento da escola. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário.  

                                           

 São Pedro da Aldeia, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário de Municipal de Educação 


