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PORTARIA Nº 006/2018 

 

 

Dispõe sobre os critérios para as Matrículas e Composição de turmas 

das unidades escolares pertencente à Rede Municipal de Ensino para o 

ano letivo de 2019. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Maria da Cruz Martins de 

Arruda, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, mais especificamente a Lei 

Orgânica do Município, atualizada através da Emenda nº 020/2017, de 20 de março de 2017 

e: 

Considerando a necessidade de definir critérios que visem as matrículas e 

composição de turmas das escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Ensino e a organização de seus respectivos quadro de pessoal; 

 

Considerando a Nota Técnica nº 02/2018 que dispõe sobre orientações para 

matricula na Educação Infantil e primeiro Ano do Ensino Fundamental no âmbito dos 

Sistemas Municipais de Ensino; 

 

Considerando a Resolução Normativa Nº 002/2015-CEE-MT que estabelece normas 

aplicáveis quanto ao procedimento de matriculas na Educação Básica e que assegura a 

formação da Educação Básica por Etapas, Modalidades e Especificidades garantindo a 

organização para a formação das turmas; 

 

Considerando a Resolução Normativa Nº 003/2013-CEE-MT de 22 de julho de 

2013, que dispõe sobre a oferta da Educação do Campo, no Estado de Mato Grosso; 

 

Considerando a Resolução Normativa Nº 001/2012-CEE-MT que fixa normas para 

Educação Especial na Educação Básica; 

 

Considerando a Resolução Normativa Nº 05/2011-CEE-MT que fixa normas para a 

oferta da Educação Básica na modalidade Educação Jovens e Adultos-EJA; 

 

Considerando a necessidade de garantir os procedimentos legais no planejamento de 

matrículas para a formação de turmas  nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 

que ofertam o Ensino Infantil e Ensino Fundamental; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Determinar a Equipe Gestora e ao Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar, a organização e a composição de turmas nas Unidades Escolares da Rede Pública 

Municipal; 

 

Art. 2º - Definir que a Secretaria da Unidade Escolar deverá realizar a efetivação do 

cadastro de turmas, no Sistema Educacional ÔMEGA, de acordo com as matrizes tramitadas 

no turno, ambientes e no período determinado no cronograma do calendário escolar, 

observando as seguintes orientações: 
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I. Compor as turmas no Sistema Educacional para possibilitar as matrículas dos 

alunos; 

II. As turmas deverão ser cadastradas no sistema educacional com data inicial de 

matrícula. 

 

Art. 3°. Programação Cronológica das matrículas e/ ou renovação na Rede Municipal 

de Ensino: 

 

a) 21/11/18 a 23/11/2018 - Renovação de matrícula dos alunos já atendidos nos nas 

Unidades Escolares urbanas exceto os centros de Educação Infantil; E para as Escolas do 

Campo a renovação das matrículas serão do dia 03/12 a 07/12/2018 

 

b) A partir do dia 26/11/2018 - Matrículas dos novos alunos nas Unidades Escolares. 

Especificamente para as Escolas do Campo as novas matrículas serão do dia 23 a 25 de 

janeiro de 2019. 

 

c) Para as matriculas e funcionamento dos Centros Educação Infantil serão 

regulamentadas em portaria específica. 

  

Art. 4º - Da documentação exigida para matrícula da Educação Infantil (pré-escola) e 

Ensino Fundamental: 

 

a. Foto 3x4 para alunos novatos; 

b. Certidão de nascimento da criança, CPF ou RG para os novatos; 

c. Cartão de vacinação atualizado - LEI Nº 810/2014 DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação, no ato da matrícula e rematrícula, da 

Carteira de Vacinação, nas Creches e Escolas Municipais e outras providências.; 

d. Comprovante de residência atualizado; 

e. RG da mãe, pai ou responsável; 

f. Preenchimento da ficha de matrícula e termo de responsabilidade; 

g. Cartão bolsa família contendo o número do NIS; 

h. Cartão SUS; 

i. Comprovante de vínculo empregatício (somente para os CEIs) 

j. Tipo sanguíneo para os alunos novos e para os já matriculados que ainda não 

apresentaram; 

 

Art. 5°. Caso a criança não tenha documentos, a mesma não será impedida de efetuar 

a inscrição e matrícula, mas os pais ou responsáveis deverão ser orientados a procurar a 

Secretaria de Assistência Social ou Conselho Tutelar do Município a fim de que estes sejam 

providenciados no prazo de 30 dias. 

 

Art. 6°. A matrícula na pré-escola deve ser efetivada para as crianças que 

completarem 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade até 31 de março do ano letivo em curso 

dessa matrícula, garantindo assim, o acesso, em idade própria, ao Ensino Fundamental; 

 

           Art. 7º. A educação infantil (pré-escola) será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: avaliação, mediante acompanhamento pedagógico diário e registro do 

desenvolvimento das crianças semestralmente, sem o objetivo de promoção, mas sim para 

sanar as dificuldades de aprendizagens diagnosticadas, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental; 
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I.  Atendimento à criança de 4 e 5 anos de idade de, no mínimo, 4 (quatro) horas 

diárias turno parcial; 

II. Controle de frequência pela Instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 

 

Art. 8º. A matrícula no Ensino Fundamental será destinada aos alunos que 

completarem 6 anos de idade até 31/03/2019, conforme disposto na Resolução Normativa Nº 

002/2015 do CEE-MT e Nota Tecnica nº 02/2018. 

 

Art. 9º.  A criança que completar 6 (seis) anos até 31 de março de 2019 será 

matriculada no 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. 

 

Parágrafo Único – A criança com 03 (três) faltas consecutivas e/ou 05 (cinco) faltas 

intercaladas no mesmo mês, sem justificativa, será feita comunicação com o responsável 

seguindo o regimento interno de cada instituição. Caso haja a continuidade das faltas acionar 

imediatamente o Conselho Tutelar do Município acompanhado da ficha FICAI –Ficha de 

Aluno Infrequente (em anexo). Se o problema persistir será encaminhado ao Ministério 

Público. Todo procedimento deverá ser registrado em livro ATA da Unidade de Ensino com 

a participação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE. 

 

Art. 10º. A solicitação de vaga na Educação Infantil será efetivada através de 

cadastro na unidade escolar e aguardará o surgimento da mesma; 

 

Art. 11. O cadastro deverá ser efetuado pelo preenchimento de ficha de solicitação de 

vaga contendo dados e informações relativas à criança e à sua família, conforme fichas 

cadastradas no Sistema Educacional ÔMEGA. 

 

Parágrafo Único – Os dados e informações do cadastro referido no “caput” deste 

artigo serão analisados pelo Conselho Escolar da Unidade de Ensino obedecendo à ordem de 

prioridades definidas nesta normativa. 

 

            Art. 12.  O aluno que ingressar no ensino fundamental com 7 anos de idade, mesmo 

sem experiência escolar, deverá ser matriculado no ano correspondente, aplica se o ano de 

corte, seguindo os dispositivos da Resolução Nº 002/2015-CEE-MT no Art. 68. Matrícula 

extraordinária é aquela efetivada fora da época determinada pela escola e tem a finalidade de 

reintegrar os estudantes com idade escolar, que se encontram fora da escola, pela 

impossibilidade de terem sido matriculados na época determinada. 

 

Parágrafo Único – Caberá à unidade desenvolver um projeto de atendimento 

diferenciado ao aluno que ingressar fora da idade regular de acordo com a Resolução 

Normativa 002/2015 do CEE-MT de 29 de abril de 2015. 

 

Art. 13. A matrícula na Educação de Jovens e Adultos - EJA, 1° Segmento, será 

destinada aos alunos a partir dos 15 anos completos, conforme o disposto no Art. 6º da 

Resolução 005/2011/CEE/MT. 

 

Parágrafo Único - Os estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação devem ser matriculados em classes 

comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

complementar ou suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos multifuncionais 

ou em centros de AEE da rede municipal. 
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Art. 14. Os parâmetros para a organização das turmas deverão respeitar as condições 

concretas de desenvolvimento das crianças e suas especificidades: 

 

§ 1º - Nas Unidades de Ensino onde há alunos com deficiência e que apresentam 

necessidade constante de auxílio nas atividades de higiene, locomoção e alimentação no 

cotidiano escolar, será disponibilizado um monitor. Caso haja necessidade de mais monitor 

por período, a Secretaria de Educação realizará análise com emissão de parecer para 

posterior encaminhamento; 

 

§ 2º - As turmas que receberem alunos com deficiência terão redução de 10% do 

número de alunos, respeitando a quantificação máxima de 02 (dois) alunos com deficiência e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento por agrupamento ou turma nas classes comuns, 

conforme CEE/MT Resolução Nº 001/2012. Havendo a necessidade de ampliação de 

atendimento considerar-se-á a redução de 15%. 

 

§ 3º - Para as crianças que ingressarem na Educação Infantil em 2018, serão 

consideradas as seguintes idades: 

 

 

TURMAS FAIXA ETARIA 

a) Pré I 04 anos até 31/03/2019 

b) Pré II 05 anos até 31/03/2019 

 

§ 4º – A quantidade máxima de crianças por agrupamento ou turma deverá ser 

proporcional ao tamanho das salas que ocupam. 

 

Art. 15. As Escolas Municipais do Ensino Fundamental que atendem a Educação 

Infantil havendo a possibilidade deverão ter salas específicas para uso exclusivo das crianças 

de 4 a 5 anos de idade. 

  

Art. 16. As turmas serão organizadas levando-se em conta a proposta pedagógica, 

recomendando-se, no geral, a seguinte relação professor/monitor/criança: 

 

I- Crianças de 4 e 5 anos -  25  crianças. 

 

Parágrafo Único – A quantidade mínima e máxima de crianças para abertura de 

turmas/classe de Pré I e Pré II será de 25 (vinte e cinco) crianças.  

 

§ 1º – Nas unidades escolares onde não houver espaço físico ou número de alunos 

suficiente para formação de turma o atendimento funcionará em regime de 

multiagrupamento. 

 

§ 2º – Os casos específicos como escola do campo e outras especificidades serão 

dirimidas pela secretaria municipal de educação 

 

Art. 17. As turmas serão compostas mediante o número de matrículas existentes, 

etapas de ensino, modalidades oferecidas e turnos de funcionamento da escola. 

 

Art. 18. Para o ingresso no 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental, a criança 

deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31/03/19. 



 

5 
 

 

 

Art. 19. Para o agrupamento dos alunos no Ensino Fundamental de Ciclo de 

Formação Humana observará as seguintes idades: 

 

I. 1º ano: 6 anos de idade 

II. 2º ano: 7 anos de idade 

III. 3º ano: 8 anos de idade 

IV. 4º ano: 9 anos de idade 

V. 5º ano: 10 anos de idade 

VI. 6º ano: 11 anos de idade 

VII. 7º ano: 12 anos de idade 

VIII. 8º ano: 13 anos de idade 

IX. 9º ano: 14 anos de idade 

X. EJA: A partir dos 15 anos de idade. 

 

Art. 20. A nomenclatura do Ensino Fundamental de Nove Anos do Ciclo de 

Formação Humana na Rede Municipal de Ensino será observada o ATO Nº 01/03/2017 da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SME identificada por ANO, garantindo 

assim, o melhor entendimento para a comunidade escolar. 

 

Art. 21. Os alunos com idade acima de 15 (quinze) anos, cursando o Ensino  

Fundamental, deverão ser atendidos, preferencialmente, em escolas que ofereçam a 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. 22. A composição das turmas no Ensino Fundamental será feita com base no 

número de alunos, obedecendo aos critérios: 

 

I. Ensino Fundamental: 

 

Anos  Número de alunos por ano/ ano 

1º e 2º anos.                     De no mínimo 25 a 27 alunos 

3º ano                      De no mínimo 27 alunos 

4º ano                      De no mínimo 27 alunos 

5º ano                     De no mínimo 28 alunos 

6º, 7º, 8º e 9º anos.                     De no mínimo 30 alunos 

Modalidade EJA: 1º segmento                      De no mínimo 25  

 

II. Fica estabelecido que as Unidades Municipais do Campo adotem as seguintes 

formações de turmas: 

 

Classe Número de alunos por classe 

Anos iniciais (1º ao 5º ano)          No mínimo 24 alunos. 

Anos finais. (6º ao 9º ano) No mínimo 25 a 30 alunos. 

I Segmento – EJA                     No mínimo 18 a 20 alunos. 

            Salas Multiturmas (escolas com número menor que 100 alunos) 

Anos iniciais /Anos finais De acordo com  organização da SME. 
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§ 1º - Somente será considerada a formação de turmas que obedecerem 

rigorosamente os critérios de composição descritos nos incisos I e II do artigo 24 desta 

Normativa. 

 

§ 2º - As turmas, que no decorrer do ano letivo vigente, não tiverem com o numero 

mínimo de alunos estabelecidos nesta portaria, serão colocadas sob análise da SME para 

remanejamento desde que haja oferta na Unidade ou em Unidades próximas considerando as 

especificidades quanto à localização e oferta. 

 

§ 3º - As escolas que ofertam o 1º Segmento da EJA que não atingirem o número de 

alunos previsto no Inciso II, funcionarão em regime multianual com um mínimo de 15 

alunos por turma; 

 

§ 4º - As Unidades Municipais do Campo que não atingirem o número de alunos 

previstos no inciso II, Art. 24 desta normativa, observarão: 

 

a) unidocência na educação infantil e nos anos iniciais (1º ao 5º ano); 

b) multidocência, por área do conhecimento, para atender estudantes do ensino 

fundamental ( 6º ao 9º ano); 

 

Parágrafo Único - Garantir a quantificação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, por turma em classes comuns dois alunos, no máximo, por turma de 

até 22 alunos.  

 

Art. 23. Os alunos com deficiência física em que a criança não se locomove sozinha 

(poliomielite, espinha bífica e outras) deverão ser matriculados em turmas sem redução de 

número de alunos por turma, uma vez que se tem a garantia do atendimento de um monitor. 

 

Art. 24. Os estudantes com necessidades educacionais especiais, definidos como 

estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados na Educação Básica, terão garantidos os serviços de 

apoio pedagógico especializado específico para atender a suas necessidades educacionais, 

conforme legislação vigente. 

 

Art. 25. A carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas serão consideradas 

no seu sentido cronológico, de 60 (sessenta) minutos, devendo a duração de aula ser 

prevista no PPP e Regimento Escolar. 

 

Art. 26. Na jornada escolar diária, o tempo destinado ao recreio faz parte da atividade 

educativa do estudante. 

 

Art. 27. Caberá a Secretaria Municipal de Educação acompanhar, orientar e organizar 

a composição das turmas durante o ano letivo, organizar o quadro de pessoal e fazer cumprir 

os dispositivos nesta portaria. 

 

Art. 28. Compete a Equipe gestora da unidade de Ensino e Secretaria Municipal de 

educação acompanhar e monitorar bimestralmente, a movimentação do numero de alunos, 

conforme preceitua esta Portaria, e proceder os ajustes de turmas e quadro de pessoal da 

instituição. 

 

Paragrafo único. Em havendo a necessidade de ajustes no numero de alunos/turmas, 

a unidade escolar, encaminhara a solicitação para SME. 
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Art. 29. Os casos omissos desta normativa serão definidos, posteriormente, junto a 

Comissão de Elaboração desta normativa, composta pelos membros abaixo: 

 

1. Maria da Cruz Martins de Arruda 

2. Eleine Carrijo Machado de Melo 

3. Maria Evangelina Carrijo Izaias 

4. Nerisvan Moraes Ribeiro 

 

Art. 30. Os casos omissos a esta normativa serão atendido de acordo com as leis 

vigentes e as resoluções em vigor no Conselho Estadual de Educação. 

 

Art. 31. Esta normativa entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais a 

partir do ano letivo de 2018, revogada a Normativa Nº 001/2017. 

 

 

                                                 Pedra Preta, 14 de novembro de 2018. 

 

 

 

  

Maria da Cruz Martins de Arruda 

Secretária Municipal de Educação 

 


