1 - A partir de qual idade é obrigatória a matrícula da criança na Educação Infantil?
Conforme legislação vigente a partir dos 4 (quatro) anos completos até 30 de junho do ano de
ingresso. A oferta de Educação Infantil é de responsabilidade do município. Portanto, pais e
responsáveis deverão ficar atentos ao calendário de cadastro e matrícula estipulados pela Secretaria
Municipal de Educação.

2 - Qual idade para ingresso no Ensino Fundamental?
Conforme legislação vigente no Estado de Minas Gerais, é necessário que a criança tenha 6 (seis)
anos completos até 30 de junho do ano de ingresso. A criança que completar seis anos após a data
definida no Art 1º da Lei 20.817/13, será matriculada na Educação Infantil.

3 - Quais documentos necessários para efetivação da matrícula?
Para garantia da matrícula, o pai ou o responsável deverá procurar a escola no período
determinado, preencher a ficha de matrícula e entregar, obrigatoriamente os seguintes documentos:
I-Cópia e apresentação original da certidão de nascimento ou carteira de identidade.
II- Cópia e apresentação do original da conta de luz da residência do candidato, em conformidade
com o endereço atestado no ato da inscrição.
III- Cópia do cartão de vacina.
IV- Comprovante de escolaridade, quando for caso de transferência de outros municípios, da rede
particular de ensino ou retorno aos estudos.

4 - A Educação Infantil pode funcionar no chamado período de férias?
Sim, desde que exista demanda por parte das famílias para as atividades no período das férias;
esteja previsto no planejamento e calendário escolar da secretaria Municipal de Educação; seja
elaborada uma proposta pedagógica específica para esse período; não seja obrigatório para todas
as crianças e não ocupe todo o período das férias escolares.

5 - Como é feita a inscrição no cadastro escolar?
Para a Educação Infantil o cadastro é feito na Secretaria Municipal de Educação, já o cadastro para
o Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, este ano foi feito on line, de acordo com a resolução
3420 de 09/05/17.

6 - Como fico sabendo para qual escola meu filho foi encaminhado?
A Comissão de Cadastro Escolar dará as orientações aos pais através dos veículos de
comunicação. Os alunos já matriculados na rede e que foram remanejados deverão procurar a
própria escola para se informar. Já os alunos que ingressarão na rede (novatos) os pais ou
responsáveis, deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação para saber para onde foram
encaminhados. Lembramos que os encaminhamentos são feitos respeitando o zoneamento, de
acordo com endereço fornecido.

