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RESOLUÇÃO SEMED Nº 09, 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 
 

Estabelece normas específicas de matrícula 

inicial e por transferência no âmbito da 

Escola de Educação Especial Pedro Paulo 

Lobo de Andrade (EMESPP) da Rede 

Pública Municipal de Ensino de São Pedro da 

Aldeia a partir do ano letivo de 2023. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais e considerando a necessidade de normas específicas de matrícula inicial e por 

transferência no âmbito da Escola de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade 

(EMESPP) da Rede Pública Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia a partir do ano 

letivo de 2023 e considerando; 

- a Lei Federal n° 9.394/96, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

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

informação previsto constitucionalmente; 

- a Lei Federal nº 12.796//13, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e que dispõe a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade; 

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

Municipal de Educação – PME; 

- a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência; 

- Deliberação CME – nº 02/2017, que fixa normas para a Educação Especi- al e 

Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia; 

- o Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de São Pe- dro 

da Aldeia/2017. Aprovado pelo Parecer do CME nº 02 de 30 de outubro de 2017; 
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- o objetivo de dar transparência e publicidade ao processo de matrícula. 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as normas e os procedimentos para a 

matrícula inicial e por transferência na Escola de Educação Especial Pedro Paulo Lobo 

de Andrade, da Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia, para o ano letivo de 

2023. 

Art. 2º As matrículas iniciais e por transferência na Escola de Educação Especial 

Pedro Paulo Lobo de Andrade, da Rede Pública Municipal de Ensino de São Pedro da 

Aldeia, obedecerão aos seguintes procedimentos: 

I. o candidato à vaga deverá comparecer a Escola Municipal de Educação 

Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade no período de 16 de janeiro até o dia 18 de 

janeiro de 2023 para realizar a pré matrícula; 

II. o responsável do aluno deverá estar munido de documentos constantes no 

Art. 3º desta Resolução. Também será necessário um laudo, relatório ou parecer médico 

para avaliação que comprove a especificidade da deficiência e a classe especial de 

ingresso com disponibilidade de vaga; 

III. a secretaria da escola emitirá um comprovante de pré-matrícula do aluno 

para o responsável, mediante análise do laudo, relatório ou parecer médico que 

comprove a deficiência e que esteja em conformidade com a vaga da classe especial: 

a) A comprovação de deficiência intelectual (DI) se dará com a apresentação 

e análise do laudo, relatório ou parecer médico sendo este matriculado no grupo não 

seriado com base na idade e deficiência de acordo com o Art. 99, Parágrafo único do 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino e atendendo ao Anexo XI 

da Matriz Curricular. 

b) A análise inicial dos documentos comprobatórios e a avaliação do aluno 

para matrícula de ingresso no referido estabelecimento de ensino será realizada pela 

mailto:educacao@semedspa.rj.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

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

3/5 

 

 

Equipe Diretiva. 

IV. a Escola de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade deverá 

encaminhar todos os documentos recebidos para a análise da Coordenação de Educação 

Inclusiva no dia 19 de janeiro de 2023. 

V. a Coordenação de Educação Inclusiva enviará a Devolutiva da análise no 

dia 20 de janeiro de 2023 para a Unidade Escolar.  

VI. a efetivação da matrícula na classe especial com disponibilidade de vaga 

será realizada nos dias 23 e 24 de janeiro de 2023. 

VII. após a devolutiva da Coordenação de Educação Inclusiva, caso ainda haja 

vaga, esta também será disponibilizada na própria Unidade Escolar, que encaminhará os 

documentos recebidos para análise da referida Coordenação. 

Art. 3º A efetivação da matrícula, deverá ser realizada pelo responsável legal do 

aluno, munido de:  

a) certidão de nascimento, casamento ou carteira de identidade; 

b) carteira de identidade do responsável quando menor;  

c) CPF do responsável; 

d) CPF do aluno; 

e) termo de guarda provisorio ou definitivo; 

f) título de eleitor, se maior de 18 anos; 

g) carteira de vacinação atualizada até os 10 (dez) anos de idade; 

h) comprovante de alistamento militar, se maior de 18 anos, do sexo masculino; 

i)  comprovante de residência; 

j) foto 3x4 atual; 

k) relatório da escola de origem para conhecimento apropriado pelo aluno no 

processo de  aprendizagem; 

l) laudo, parecer ou relatório médico para comprovação da deficiência; 

m)  atestado médico para Educação Física; 

n) histórico escolar dos anos de escolaridade anteriormente cursados. (Documento de 

Transferência emitido na forma da Lei, em caso de matrícula por transferência, ou 

documento oficial de comprovação de escolaridade anterior) 

Parágrafo único. Para a efetivação de matrícula, o responsável deverá 
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apresentar documento de identidade com foto. 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA INICIAL OU POR TRANSFERÊNCIA 

Art. 4º A matrícula inicial na Escola de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de 

Andrade será feita a partir dos 06 (seis) anos de idade, para os alunos com deficiência 

auditiva, visual e intelectual. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, também será permitida a matrícula do 

aluno nas classes especiais de acordo com o tipo de deficiência quando não for possível 

a comprovação de escolaridade anterior, observando a legislação vigente. 

Art. 5º A matrícula por transferência ocorre quando o aluno é oriundo de outro 

estabelecimen- to, 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. 6º Em se tratando de matrícula por transferência será exigida a apresentação 

do histórico escolar ou documento comprovando que o mesmo foi solicitado à escola de 

origem, devendo constar ou a classe especial ou o ano de escolaridade concluído. 

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

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data do requerimento da matrícula. 

§ 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 de vida escolar. 

§ 3º A não observância pela Unidade Escolar do prazo estabelecido no § 1º a 

torna responsável pela regularização da vida escolar do aluno, caso venha a ser 

constatada irregularidade na documentação posteriormente apresentada. 

Art. 7º A disponibilidade das vagas e efetivação das matrículas ficam de inteira 

responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar e da Coordenação de Educação 

Inclusiva da Secretaria Municipal de  Educação de São Pedro da Aldeia; 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 8º Serão realizados regularmente, pela Inspeção Escolar, o 

acompanhamento e a avaliação dos processos de escrituração escolar, em especial os 

referentes à regularização da vida escolar do aluno. 

Art. 9º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Secretário 

Municipal de Educação ou ao seu critério pelas Coordenações de Inspeção Escolar e de 

Educação Inclusiva. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

 

São Pedro da Aldeia, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sheila de Moraes Santos Atalla 

Secretária Municipal de Educação 
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