
Prefeitura Municipal de Diamantina – MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua da Glória, 394 - Fone: (38) 3531.9285 

 

EDITAL Nº 001/2020 

 

DISPÕE SOBRE A REMATRÍCULA/MATRÍCULA PARA 

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE DIAMANTINA/MG. 

 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, RESOLVE deliberar as seguintes normas, 

em conformidade com os artigos 101 a 121 do Regimento Escolar, Lei Federal nº 12796/2013, Lei 3880/2015 

PME/Meta 01, CNE/CEB nº 02/2018 -  Portaria nº 1035/2018 e após processo de Consulta Pública, 

considerando a demanda do Município em função das vagas oferecidas: 

 

1- DA DIVULGAÇÃO 

O Secretário Municipal de Diamantina/MG fará divulgação do processo de Rematrícula/ Matrícula para 

o ano letivo de 2020, com a participação dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas 

Municipais, Conselho Municipal de Educação e respectivas Comunidades, que deverá utilizar todos os 

meios de comunicação disponíveis para ampla divulgação. 

 

2- DA REMATRÍCULA 

 

2.1- É garantida vaga às crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino de Diamantina/MG, nas 

respectivas instituições, respeitando a idade, o número de crianças por turma, assim como as demais 

exigências quanto à confirmação da matrícula nos termos específicos deste Edital. 

 

2.2- A rematrícula será feita no período de 21/10 a 23/10/2019, devendo a família ou responsável legal 

confirmar ou não a mesma por meio de documento fornecido pela instituição (Ficha de 

Rematrícula/Matricula 2020). 

 

2.3- Perderá o direito a vaga o pai ou responsável legal pela criança que não efetuar a Rematrícula 

conforme período estabelecido neste edital. 

 

3- DA OBRIGATORIEDADE 

 

3.1- Em função do que estabelece a Lei Federal nº 12796/2013, sobre a obrigatoriedade das famílias 

para as crianças de 04 e 05 anos (completos ou a completar até 31/03/2020) terão prioridade de 

matrícula. 

 

3.2- As crianças matriculadas frequentarão a instituição de ensino em período parcial ou período integral 

conforme Termo de Compromisso de Rematrícula/Matrícula efetuada pelo pai ou responsável legal. Será 

de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vaga ofertada nas instituições e a demanda da 

comunidade, estando essa medida baseada na Lei Federal 12796/2013 - art. 31, Lei Municipal nº 

3880/PME/Meta 01 (Estratégias 1.8 e 1.9) 

 

3.3- O horário de atendimento das crianças em período parcial será em oferta de Escolarização: 

Matutino: 7h00min as 11h15min 

Vespertino: 13h00min as 17h15min 

 

3.4- O horário de atendimento das crianças em período integral será de 7h00min às 17h 00 min em oferta 

de Escolarização e Atividades Complementares. 



 

3.5- As crianças da Pré-Escola deverão ter frequência mínima de 60%, conforme Lei Federal 

12.796/2013. 

 

Parágrafo Único: Para o atendimento na área rural os horários podem ser organizados em função do 

transporte escolar e atendimento da demanda em conformidade com o Regimento Escolar. 

 

4- DA MATRÍCULA   

 

A matrícula de alunos ingressos a ser realizada na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, será 

efetivada obrigatoriamente respeitando a prioridade conforme os seguintes critérios: 

 

I- Crianças que se encontram em situação de risco social e pessoal, mediante apresentação de 

documentação comprobatória encaminhados pelo Conselho Tutelar ou CRAS/CREAS do município 

de Diamantina/MG; 

II- Crianças cujos pais estejam trabalhando, conforme Declaração de preenchimento deste edital, anexo 

I, para matrícula Tempo Integral; 

III- Crianças sobre medida protetiva judicial, em situação de acolhimento institucional (abrigo) com 

encaminhamento pelo Ministério Público ou Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Diamantina/MG. 

IV- Crianças da Comunidade em geral por ordem de chegada; 

 

5- DA DOCUMENTAÇÃO DA REMATRÍCULA E MATRÍCULA 

 

No ato da Rematrícula e Matrícula, será exigida a seguinte documentação (original e cópia): 

 

I- Certidão de Nascimento; 

II- Carteira de Identidade (caso a criança possua); 

III- Comprovante de residência dos pais ou responsáveis legais – conta de energia elétrica; 

IV- Declaração de Trabalho dos pais ou responsáveis legais (anexo I); 

V-    Telefone para contato fixo ou celular; 

VI-  Fotocópia do Cartão Social (NIS) se beneficiário do Programa Bolsa Família da criança; 

VII-  Fotocópia do Cartão do SUS; 

VIII-  Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos pais ou responsáveis legais; 

IX-  Termos e Autorizações conforme os anexos I, II, III e IV; 

X-  Declaração conforme item I e III DA MATRÍCULA, quando for o caso. 

 

6- DO CRONOGRAMA DE REMATRÍCULA E MATRÍCULA: O cronograma para rematrículas e matrículas 

na Rede Municipal de Ensino de Diamantina/MG, deverá respeitar as datas estabelecidas a seguir: 

 

6.1 REMATRÍCULAS: de 21/10 a 23/10/2019; 

 

6.2 MATRÍCULAS: de 28/10 e 29/10/2019: Crianças que se encontram em situação de risco social e pessoal, 

mediante apresentação de documentação comprobatória encaminhados pelo Conselho Tutelar ou 

CRAS/CREAS do município de Diamantina/MG, por ordem de chegada; 

 

6.3 MATRÍCULAS: de 30/10 a 01/11/2019: Crianças cujos pais estejam trabalhando, conforme Declaração 

de preenchimento deste edital, anexo I para matrícula por ordem de chegada; 

 

6.4 MATRÍCULAS: de 04/11 e 05/11/2019: Crianças sobre medida protetiva judicial, em situação de 

acolhimento institucional (abrigo) com encaminhamento pelo Ministério Público ou Juiz da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Diamantina/MG. 



 

6.6 MATRÍCULAS:  de 06/11 a 08/11/2019: Crianças da Comunidade em geral por ordem de chegada; 

 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1- Serão incorporadas a este edital, para todos os efeitos, normas complementares que vierem a ser 

publicadas; 

7.2- As instituições de ensino deverão a partir do ato da Rematrícula/Matrícula, assegurar a comunidade 

escolar o acesso ao Regimento Escolar, ao Projeto Político Pedagógico e às normas da escola e 

Secretaria Municipal de Educação de Diamantina/MG; 

7.3- A Secretaria Municipal de Educação em caso de suspeita ou denúncia, fará revisão das matrículas 

que não obedecerem aos critérios estabelecidos nesse Edital, promovendo, se necessário, ações 

administrativas/e ou judiciais; 

7.4- Será nula de pleno direito, sem nenhuma responsabilidade da instituição, a matrícula que se fizer 

com documentação falsa ou adulterada, passível o responsável das penas que a legislação vigente 

determinar; 

7.5- Não será permitida a matrícula de uma mesma criança em duas Unidades Escolares, mesmo sendo 

em Contra Turno, conforme declaração anexo II. No caso de acontecer duas matrículas, a família deverá 

optar por uma das vagas em uma única instituição de ensino, devendo ser assinada declaração no ato 

da matrícula assumindo estar ciente da sua responsabilidade; 

7.6- Não haverá matrícula de aluno ouvinte, nem matrícula condicional, salvo nos casos previstos na 

legislação de ensino em vigor; 

7.7- As crianças com deficiência e/ou TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) que tiverem 

diagnóstico médico deverão apresentá-lo no ato da efetivação da matrícula, bem como informar, quando 

possuir a matrícula no Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

7.8- A criança com deficiência e/ou TGD terá direito a matrícula em qualquer época do ano conforme 

determina a lei; 

7.9 - As vagas para Rematrículas/Matrículas serão divulgadas nos Centros Municipais de Educação 

Infantil, Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação, conforme organização administrativa 

da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina/MG. 

7.10- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação de Diamantina/MG. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Grasiele Aparecida Santos 

Gerente de Educação Infantil 

 

______________________________________________ 

Sergio Luiz Nascimento 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

Diamantina, xxxxx de xxxxxx de 2019. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Diamantina – MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua da Glória, 394 - Fone: (38) 3531.9285 

 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO 
 

Declaro para os devidos fins, que eu ____________________________________ 
responsável pela matrícula da criança sob minha responsabilidade trabalho no ramo 
(especificar a atividade) ________________________________ no horário/turno: 
__________________ em conformidade com o item II DA MATRICULA.  

 
_____________________________________ 
Assinatura por extenso do responsável legal pela matrícula 

 
 
 
 
 

Diamantina, ____ de _____ de 2019 

 
 

 
ANEXO II 

 

 
DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA ÚNICA 

 
Eu, ___________________________________________________, responsável legal 

pela criança ____________________________________________, declaro para os 

devidos fins que efetuei a matrícula na Escola/ 

CMEI__________________________________ em conformidade com o item 7.5 

deste edital e que não efetuei matrícula em outra instituição da Rede Municipal de 

Ensino. 

 
___________________________________ 
Assinatura do responsável pela matrícula. 

 
 
 

Diamantina, ____/____ de 2019. 
 
 

 
 



Prefeitura Municipal de Diamantina – MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua da Glória, 394 - Fone: (38) 3531.928. 
 

ANEXO III 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu,________________________________________________________________ na 

condição de responsável legal pela 

criança_______________________________________________________________, 

matriculado no Centro Municipal de Educação Infantil -----------, estou CIENTE das 

exigências contidas neste termo, bem como das NORMAS E REGRAS contidas no 

Regimento Escolar, assumindo e firmando compromisso com a equipe gestora e 

pedagógica deste CMEI.  

Afirmo que tenho consciência que, para que a criança matriculada sobre minha 

responsabilidade venha ter êxito na sua “VIDA ESCOLAR”, depende principalmente 

do ACOMPANHAMENTO e APOIO FAMILIAR, portanto estarei empenhado(a) em 

dar toda assistência necessária e participarei das reuniões, dos projetos desenvolvidos pela 

instituição, bem como sou cônscio que os itens abaixo relacionados devem ser respeitados 

para que tudo ocorra dentro do normal. 

1 – Respeitar os horários: 

Matutino: 7h às 11h15min 

Vespertino: 13h às 17h15min 

Período Integral: 7h às 17h 

2 – Durante o período de aula os pais em agenda com os gestores escolares poderá 

acompanhar a rotina das crianças 

3 – Qualquer tipo de violência física ou verbal à criança, a escola fará ocorrência e tomará 

as devidas providências com encaminhamentos necessários ao caso; 

4 – Em caso de necessidade da criança sair antes do término do horário de aula, os mesmos 

só serão liberados mediante comunicação prévia a escola e por meio da agenda; 

5 – Faltas da criança não justificadas, a ficha da mesma será encaminhada aos órgãos 

competentes (Ministério Público e Conselho Tutelar).  

Contamos com os senhores, no sentido de conscientização das nossas crianças. 

6 – O Calendário Escolar apresenta para acompanhamento das famílias as principais 

atividades e eventos da instituição para o ano em curso. 

 

Diamantina, _____ de ______________________ de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Funcionário do CMEI 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável 

 



Prefeitura Municipal de Diamantina – MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua da Glória, 394 - Fone: (38) 3531.9285 

ANEXO IV 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DESLOCAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZO o uso de imagem do (a) ______________________________________em 

todo e qualquer material entre fotos, documentos, vídeos, multimídia e outros meios de 

comunicação, para ser utilizada em reuniões e eventos do Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEIs), sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral, familiares 

e/ou apenas para uso interno da instituição infantil, desde que não haja desvirtuamento da 

sua finalidade. 

AUTORIZO o deslocamento do (a) _________________________________organizado 

pelo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs), sob minha responsabilidade para 

participação de eventos e atividades com fins pedagógicos.  

A presente autorização é concebida a título gratuito, e por esta ser a expressão da minha 

vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos à imagem dos meus filhos (as), e assino a presente autorização. 

 

 

Local___________________________, dia ____ de ________________de _________. 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Assinatura) 

Dados do responsável pela criança 

Nome:_________________________________________ Grau de Parentesco: __________________ 

Nacionalidade_____________________________________Estado Civil: ______________________ 

Profissão: __________________________________________ Data de Nascimento: ____/____/____ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

Cidade:_______________________________ Estado: _________________CEP: ________________ 

RG nº________________________________ CPF nº____________________ Tel: 

_______________ 


