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EDITAL Nº 71/2022  

 

 “Abre inscrições para Rematrículas, 

Transferências e Matrículas para a Rede 

Municipal de Ensino para o ano letivo de 2023.”  

  

  

 RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA, Prefeita Municipal de Muitos Capões, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital para o ano letivo de 2023, 

em conformidade com o disposto no Art. 208 da Constituição Federal, convoca pais ou responsáveis 

legais para o período de rematrículas, transferências e matrículas para a rede municipal de ensino.  

As rematrículas, transferências e matrículas serão realizadas de acordo com o cronograma, das 

08h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min, junto à EMEF Gina Guagnini.  

 

1. REMATRÍCULAS 

1.1 Ensino Fundamental: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental serão realizadas 

automaticamente, na turma de cada aluno. Em casos excepcionais os pais ou responsáveis serão 

convocados pela direção para atualização de dados.  

1.2 Educação Infantil: Alunos do maternal ao jardim da Educação Infantil serão realizadas 

automaticamente, na turma e turno de cada aluno. Os pais que desejarem trocar o turno deverão 

procurar a escola no dia de 17 de novembro de 2022, onde será verificado a disponibilidade de 

transporte escolar. 

1.3 Pré-escola: Todos os alunos matriculados na pré-escola em 2022, os pais e ou responsáveis 

deverão procurar a escola para realizar a matrícula no Ensino Fundamental. Será respeitado o número 

de vagas do 1º ano da EMEF Gina Guagnini e os demais serão orientados a realizar matrícula na rede 

estadual mais próxima da sua residência. No período de 21 a 24 de novembro de 2022. 

1.4 Capão Grande: Os alunos que frequentam a turma da educação infantil do Capão Grande, 

poderão realizar sua rematrícula na EEEF Francisco Guerra, no dia 25 de novembro de 2022.  

  

2. MATRÍCULAS NOVAS – Educação Infantil 

2.1 Público: Crianças que completarão 2 anos até 31/03/2023 até 5 anos em 31/03/2023. 

2.2 Período: De 28 de novembro a 30 de novembro de 2023.  

2.3 Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Gina Guagnini.  

2.4 Capão Grande: Os alunos novos que frequentarão a turma da educação infantil no Capão 

Grande, poderão realizar sua matrícula na EEEF Francisco Guerra, no dia 25 de novembro de 2022. 

Para crianças com 4 e 5 anos completos até 31 de março de 2023. 

Obs.: Para crianças do Ensino Fundamental que estão na lista de interesse deverão aguardar o início 

do ano letivo de 2023 para verificar a disponibilidade de vagas.  

  

3. TRANSFERÊNCIAS 

3.1 Público: Alunos concluintes do Ensino Fundamental (9º ano). 
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  Os pais ou responsáveis devem solicitar atestado de vaga na escola de interesse para 

frequentar o Ensino Médio e trazer até a EMEF Gina Guagnini até o dia 02/12/2022.  

  O Histórico Escolar e demais documentos para efetivar a matrícula serão encaminhados aos 

pais ou responsáveis após o término do ano letivo.  

  

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

4.1 DA CRIANÇA:   

Certidão de nascimento;  

Carteira de vacinação;  

Cartão do SUS;  

Comprovante de identificação social ou número do NIS;  

CPF e/ou RG;  

Laudo médico de crianças com deficiência; (cópia e original de todos os documentos).  

4.2 DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS:  

Comprovante de residência familiar;  

CPF e RG;  

Declaração de guarda emitida pelo juizado da infância e juventude, no caso de crianças que não 

convivem com os pais. (cópia e original de todos os documentos).  

  

5. DAS TURMAS  

  Serão disponibilizadas Matrículas Novas somente para as turmas de Educação Infantil e serão 

respeitadas as legislações que determinam o número de crianças por turma, baseado na data de corte 

em 31 de março de 2023.  

    

 EDUCAÇÃO INFANTIL  

 CRIANÇAS BEM PEQUENAS:  

- CBP2: 02 anos a 02 anos, 11 meses e 29 dias;  

- CBP3: 03 anos a 03 anos, 11 meses e 29 dias;  

 CRIANÇAS PEQUENAS:    

- CP4: 04 anos a 04 anos, 11 meses e 29 dias;    

- CP5: 05 anos a 05 anos, 11 meses e 29 dias.  

  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Gina Guagnini.  

 

  Registre-se e Publique-se.  

Muitos Capões, 10 de Novembro de 2022.  

  

_______________________________________  

Rita de Cássia Campos Pereira  

Prefeita Municipal 

Muitos Capões – RS  


