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Prefeitura Municipal de Serrolândia – Bahia
CNPJ – 14.196.703/0001-41
PORTARIA Nº 20, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022
Dispõe sobre normas, procedimentos e
cronograma para a realização de matrículas,
avaliação
institucional
e
avaliações
diagnósticas na Educação Básica do Sistema
Municipal de Educação de Serrolândia no
ano de 2023, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de
orientar o processo de matrícula em todas as unidades escolares da rede municipal; Estabelecer
normas, procedimentos e cronograma para efetivação da matrícula do estudante e candidato às
Unidades Públicas Municipais de Educação. Realizar o processo de Avaliação Institucional e
Avaliações Diagnósticas em todo o Sistema Municipal de Educação.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Art.1º - Regulamentar, na forma disposta nesta Portaria, normas, procedimentos e cronogramas
atinentes à pré-matrícula e a matrícula, transferência de concluintes, transferência por interesse
próprio, nova matrícula da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação Especial e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), nas Unidades Escolares do Sistema
Municipal de Educação de Serrolândia, considerando a legislação nacional vigente, as Resoluções
do CNE, CEE e CME.
Parágrafo único - A matrícula do Sistema Municipal de Educação, será gratuita de acordo com
a Lei 9.394/96 (LDB).
Art.2º - A pré-matrícula e matrícula dar-se-á conforme estabelecido na Resolução CME nº
12/2015 e no cronograma estabelecido no anexo I desta Portaria.
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Art.3º - A unidade escolar deverá zelar pela fidedignidade na coleta de dados, registro dos
documentos, correção dos dados necessários no ato da pré-matrícula e da matrícula conforme
cronograma previsto no anexo I, evitando duplicidade ou registros incompletos.
§ 1º- A unidade escolar e a Secretaria Municipal de Educação devem monitorar o processo de
cadastramento e efetivação de matrículas.
Art. 4º - O número de estudantes por classe deverá respeitar os limites estabelecidos no
Regimento Escolar Unificado atentando para a capacidade física de cada sala de aula.
Art. 5º - O estudante poderá ter sua matrícula cancelada durante o ano letivo, nos seguintes casos:
I - por requerimento do interessado, pais ou responsável;
II - por determinação superior, conforme legislação específica aplicável a cada caso, observando
o Regimento Escolar Unificado.
Art. 6º - O estudante na faixa etária de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos deve ser obrigatoriamente
matriculado no turno diurno, preferencialmente em unidade escolar próxima de sua residência.
§ 1º Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade
completos até o dia 31 de março de 2023, conforme legislação em vigor.
§ 2º Fica estabelecida a idade mínima de 15 (quinze) anos para a efetivação da matrícula no turno
noturno com autorização do responsável;
§ 3º A idade mínima para matrícula na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas - EPJAI é
de 15 (quinze) anos para o Ensino Fundamental;
§ 4º A matrícula deve ser realizada pelo estudante (quando maior de idade) ou responsável
(quando menor de idade), através do Termo de Matrícula disponível nas unidades escolares em
que deseja estudar;
§ 5º Só poderão matricular-se na Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas), crianças na faixa
etária de 0 a 5 anos, completos ou a completar até 31 de março de 2022, no turno matutino,
vespertino ou tempo integral.
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Art. 7º - O estudante com necessidade educacional especial deverá ser matriculado na escola
regular, devendo ser garantido o Atendimento Educacional Especializado no turno oposto à classe
regular, na Sala de Recursos Multifuncionais.
Art. 8º - O não comparecimento do aluno matriculado no Ensino Fundamental após 50 dias,
contados do início do ano letivo, terá sua matrícula cancelada.
Parágrafo único - Em caso de mudança de residência, problema de trabalho ou problema de
saúde, envolvendo o aluno ou familiares, qualquer que seja o caso, será analisado pelo Conselho
Escolar.
Art.9º - No ato da matrícula, para os estudantes novos ou transferidos, serão necessários os
seguintes documentos:
I - Original do Histórico Escolar ou atestado de escolaridade;
II- Cópia da Certidão de Registro Civil;
III- Cópia do Registro Civil – RG e CPF do Aluno/a;
IV- Cópia do Registro Civil – RG e CPF do Responsável;
V- Comprovante de Residência;
VI- 02 fotos 3 X 4 recentes;
V – Número do NIS do responsável
VI - Número do NIS do Aluno/a;
VII - Cartão do SUS
VIII – Comprovante de vacinação atualizado;
§ 1º - Na forma da legislação vigente será aceito, excepcionalmente, atestado de escolaridade
original, firmado pela Direção da Unidade Escolar, que deverá especificar a série, ano e o curso
que o estudante cursou no ano letivo, devendo ser apresentado o Histórico Escolar,
impreterivelmente até 60 (sessenta) dias, sob pena de não validação da matrícula;
§ 2º - Havendo irregularidade na vida escolar o estabelecimento que recebeu o aluno deverá
promover a regularização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do início do ano letivo;
§ 3º A irregularidade de que trata o Parágrafo 2º, em caso de pendência de escolaridade de ano ou
disciplina, nos anos iniciais, 1º ao 5º ano, aplicar-se-á o processo de reclassificação, conforme
legislação atual e, nos anos finais, será através CE – Conselho Escolar.
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CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO
Seção I

Art. 10 - Definir que os critérios para a formação das turmas, nos seus respectivos anos de
escolaridade, estejam compatíveis com a Proposta Pedagógica de cada Unidade Escolar, e em
consonância com a organização do Sistema Municipal de Educação, a seguir:
I. A Educação Infantil, em nível de Creche, atenderá alunos de 0 a 1 ano e 11 meses, de 2 a 3 anos
e 10 meses observando os seguintes agrupamentos:
a) crianças de 0 ano até 01 ano a completar até 31 de março de 2023;
b) crianças de 01 ano até 02 anos a completar até 31 de março de 2023;
c) crianças de 02 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
d) crianças de 03 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
II. A Educação Infantil, em nível de Pré-Escola, atenderá alunos de 4 anos completos ou a
completar até 31 de março de 2022 e de 5 anos também a completar em 31de março de 2023.
III. O Ensino Fundamental anos iniciais (1º, 2º, 3º), atenderá alunos a partir de 06 anos completos
ou a completar no dia 31 de março de 2022, tendo em classe no mínimo 20 e no máximo 25 alunos
por turma. O Ensino Fundamental anos iniciais (4º e 5º ano), mínimo de 25 e no máximo 30
alunos
IV. A Unidade Escolar deve garantir a permanência do/a professor/a (desde que seja efetivo)
dentro do ciclo de alfabetização (1º ao 2º ano do Ensino Fundamental).
V. As turmas do Ensino Fundamental II (anos finais) terão em classe no mínimo 30 e no máximo
35 alunos por turma.
VI. O Ensino Fundamental noturno funcionará na modalidade de EPJAI, observando os seguintes
critérios de agrupamento:
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a) TEMPO FORMATIVO 1º SEGMENTO (correspondente às séries iniciais do Ensino
Fundamental) Eixo I, Eixo II e Eixo III.
b) TEMPO FORMATIVO 2º SEGMENTO (correspondente às séries finais do ensino
fundamental). Eixo IV e Eixo V.
§ 1º A idade mínima para o ingresso nos cursos da EPJAI e para realização de exames de
conclusão dessa modalidade de ensino, em nível de Ensino Fundamental, será a de 15 (quinze)
anos a completar até 31 de março 2022. (Res. CNE/CEB Nº 03/2010).
§ 2º As classes de EPJAI obedecerão ao limite de alunos definidos para o Ensino Fundamental,
ressalvando a realidade das escolas do campo.
§ 3º - Para atender a realidade da Educação do Campo, o limite mínimo poderá sofrer alterações
desde que não seja inferior a 15 alunos e o máximo de 25 por turma, em função da realidade local,
no caso de difícil acesso.
§ 4º Quando o número de alunos da escola do campo for inferior ao que dispõe o Parágrafo § 3º
deverão ser constituídas turmas multisseriadas de no mínimo 15 alunos.
§ 5º O limite máximo de alunos por turma definido nos incisos poderá ser alterado pela direção
da Escola para atender solicitação de matrícula de famílias residentes na localidade, desde que
não haja outra Unidade Escolar, na Comunidade ou em locais próximos para atender o nível de
escolaridade do aluno.
VII. Em conformidade ao artigo 2º da Resolução CME nº 05/2019 as unidades letivas terão um
de 65 dias, um de 66 dias e um de 69 dias perfazendo os 200 dias letivos anuais
Art. 11 - Os alunos novos com Necessidades Pedagógicas Especiais serão matriculados nas
turmas correspondentes a sua idade e ano de estudo, identificando na ficha do aluno o tipo de
deficiência, usando as terminologias utilizadas pelo Censo Escolar.
§ 1º A matrícula do aluno com necessidades pedagógicas especiais respeitará o limite máximo de
02 (dois) alunos por turma na Educação Infantil e de 03 (três) alunos no Ensino Fundamental,
alternando até duas deficiências por turma.
Art. 12 – Aos alunos com deficiência, que estejam matriculados nas Unidades Escolares do
Sistema Municipal de Educação, o Atendimento Educacional Especializado - AEE será oferecido
na sala de recursos multifuncionais na sede do município.
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CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 13 - A avaliação Institucional é um processo contínuo de autoavaliação das escolas de
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas. Com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da
educação nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das
modalidades de ensino, em atendimento ao Plano Municipal de Educação.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Art. 14 – A avaliação diagnóstica na educação é o processo de acompanhamento do
desenvolvimento integral da personalidade do aluno. Sua importância advém, sobretudo, quando
associado a medidas diagnósticas, preventivas e de inclusão, visando:
I - O conhecimento das causas usuais das dificuldades mais frequentes relacionadas com as diversas
habilidades e aptidões ligadas aos processos desenvolvidos pela escola (comunicação, indicação,
criatividade, planificação etc.);
II - A capacidade de observação, experiência suficiente, além de treinamento válido para
interpretar pautas de comportamento e atitudes como decorrências da atuação de causas
conhecidas;
III – As técnicas e métodos adequados que possibilitem descobrir e pesquisar as causas internas e
subjacentes;
IV - O conhecimento satisfatório das medidas corretivas a serem prescritas para determinado
diagnóstico, bem como dos diversos recursos da comunidade.
Art. 15 – A Avaliação Diagnóstica que trata o artigo anterior dar-se-á em três momentos durante
o ano letivo, desta forma, realizar-se-á o diagnóstico inicial, medial e final, considerando as
habilidades de cada etapa de ensino;
Art. 16 - A inobservância e o descumprimento da presente Portaria ensejarão abertura de
procedimento administrativo cabível para apuração de responsabilidades.
Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Serrolândia (BA), 03 de novembro de 2022.
ADRIANA PAIXÃO DE SOUSA SILVA
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA 2023
ESCOLAS DO CAMPO
LOCALIDADES

Povoado
Maracujá

ESCOLAS

ETAPAS/
MODALIDADE

PERÍODO

HORÁRIO

Creche Professora Edneide
Cordeiro de Araújo (Anexo)

Educação Infantil
(01 a 03 anos e
11meses)

07 a 10
de
novembro
de 2022

Das 08h00 às
11h30min

-

Fundamental I e II
(1º ao 9º ano)

Centro Educacional Bernardina
Ferreira da Silva

Creche Professora Edneide
Cordeiro de Araújo

Povoado
Salamim

07 a 10
de
novembro
de 2022

Das 13h00
às16h30min

Das 08h00 às
11h30min
Das 13h00
às16h30min

EPJAI (A partir de
15 anos)

07 a 10
de
novembro
de 2022

Das 19h00 às
21h00

Educação Infantil
(De 01 a 03 anos
e 11 meses)

07 a 10
de
novembro
de 2022

Das 08h00 às
11h30min
Das 13h00
às16h30min

-

Colégio Professora Edneide
Cordeiro de Araújo

Povoado Novolândia
ANEXOS
Várzea Bonita,
Algodão,
Assentamento
Caíçara e Alto
do Coqueiro

Escola Paulo Freire

Fundamental I e II
(1º ao 9º ano)

07 a 10 de Das 08h00 às
novembro 11h30min
de 2022
Das 13h00
às16h30min

EPJAI
07 de
(A partir de 15 novembro
anos)
de 2022

Das 19h00 às
21h00

Educação Infantil 07 a 10 de
(04 e 05 anos)
novembro
Fundamental I
de 2022
(1º ao 5º ano)
07 a 10 de
EPJAI (A partir de novembro
15 anos)
de 2022

Das 08h00 às
11h30min
Das 13h00
às16h30min
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CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA - 2023

ESCOLAS DA SEDE
CRECHES/ESCOLAS

ETAPAS/
MODALIDADES
Fundamental II
(5º ao 9º ano)

PERÍODO

07 a 10 de novembro Das 08h00 às
de 2022
11h30min

Colégio Municipal Arionete
Guimarães Sousa

Das 13h00
às16h30min
EPJAI
07 a 10 de novembro
(A partir de 15 anos) de 2022

Fundamental I
(1º ao 5º ano)

Das 13h00
às16h30min
EPJAI
(A partir
anos)

de

Educação Infantil
(04 e 05 anos)

07 a 10 de novembro
15 de 2022

Educação Infantil
(04 e 05 anos)

Das 19h00 às
21h00

07 a 10 de novembro Das 08h00 às
de 2022
11h30min

Fundamental I
(1º ao 3º ano)

Escola Municipal João Bispo
Vieira

Das 19h00 às
21h00

07 a 10 de novembro Das 08h00 às
de 2022
11h30min

Escola Professora Deniolmar
Alves Silva Lima

Grupo Escolar Eunice Maria
Barbosa dos Reis

HORÁRIO

Das 13h00
às16h30min
07 a 10 de novembro Das 08h00 às
de 2022
11h00

Fundamental I
(1º ao 5º ano)

Das 13h00
às15h30min

07 a 10 de novembro
EPJAI
de 2022
Das 18h00 às
(A partir de 15 anos)
20h00

Creche Anita Meneses dos
Santos

Educação Infantil
07 a 10 de novembro Das 08h00 às
(0 a 03 anos e 11 de 2022
11h30min
meses)
Das 13h00 às
16h00
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - 2023
ESCOLAS E CRECHES

PERÍODO:

Colégio Municipal Arionete Guimarães Sousa
Escola Professora Deniolmar Alves Silva Lima
Grupo Escolar Eunice Maria Barbosa dos Reis
Escola Municipal João Bispo Vieira
Creche Anita Meneses dos Santos

09 A 13 DE JANEIRO DE 2023

Creche Professora Edneide Cordeiro de Araújo (AnexoMaracujá)
Centro Educacional Bernardina Ferreira da Silva
Creche Professora Edneide Cordeiro de Araújo
Colégio Professora Edneide Cordeiro de Araújo
Escola Municipal Paulo Freire
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