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EDITAL DE MATRÍCULA N0 001/2018 

ANO LETIVO 2019 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

especialmente o Art. 4º garante que o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma:             

a) pré-escola;              

b) ensino fundamental;            

c) ensino médio;            

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais 

próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de 

idade.               

CONSIDERANDO o Art. 6o  que afirma ser: dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.  

CONSIDERANDO a necessidade de organizar o funcionamento das Escolas 

Municipais e Centro de Educação Infantil de Vargeão para o exercício do ano letivo 

2019, a Secretaria Municipal de Educação, define as seguintes orientações: 

I- DA MATRÍCULA: 

 

1. Para Pré-Escola I e II: Obrigatória a matrícula para crianças de 4 (quatro) anos e de 5 

(cinco) anos, em único período no Centro de Educação Infantil Alencar (somente 

vespertino). 

2. Ensino Fundamental: Obrigatória a matrícula para todos os alunos com 6 (seis) anos 

de idade completos ou a completar até o dia 31 de março de 2019,  na Escola 

Municipal Fortunato Danielli ou Escola Municipal Irineu Bornhausen, nos períodos 

matutino ou vespertino, conforme organização da escola nos turnos previstos. 

 

 

II- DO PERÍODO:  

 

1. Fica definido o período de Rematrícula e Matrículas novas de 05 de novembro a 09 de 

Novembro de 2018. 

2. Será totalmente online, no site  http://www.sge8375.com.br e também pelo link no site 

da Prefeitura http://www.vargeao.sc.gov.br 

3. Famílias que tiverem dificuldades para acessar ou não tiverem acesso à internet, 

deverão se dirigir no período informado no item 1, até as Unidades Escolares onde a 

http://www.sge8375.com.br/
http://www.vargeao.sc.gov.br/
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criança já frequenta, na Secretaria Municipal de Educação ou na Biblioteca Municipal, 

das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min. 

 

III- DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Rematrícula: 

 

1. Exclusiva para alunos que já frequentam a escola. Devem acessar o link com o 

número de matrícula do aluno e atualizar os dados. 

 

Matrícula Nova: 

 

2. Exclusiva para alunos novos. Devem acessar o link munidos de toda a 

documentação da criança (certidão de nascimento, CPF, Identidade, carteira de 

vacinação) para informar no sistema.  

3. A confirmação da matrícula será presencial no dia 23/01/2019, à partir das 8 horas 

até as 11:30 horas e das 13:30 as 17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação 

para entregar cópia dos documentos e validar a matrícula online. 

4. Alunos provenientes de outros municípios, além de documentos pessoais já citados 

no item 1.2 devem trazer documentação escolar (histórico, atestado de frequência 

2018). 

 

 

IV – OPÇÕES DE ESCOLA, ANO E TURNO 

 

Escola Municipal Fortunato Danielli (Centro) 

1º ANO Matutino ou Vespertino 

2º ANO Matutino ou Vespertino 

3º ANO Matutino ou Vespertino 

4º ANO Matutino ou Vespertino 

5º ANO  Matutino ou Vespertino 

 

Escola Educação Infantil Alencar (Centro) 

PRÉ I Vespertino  

PRÉ II Vespertino  
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Escola Municipal Irineu Bornhausen (Linha Urumbeva) 

Pré I Vespertino 

Pré II Vespertino 

1º ANO Vespertino 

2º ANO Vespertino 

3º ANO Vespertino 

4º ANO Vespertino 

5º ANO Vespertino 

6º ANO Matutino 

7º ANO Matutino 

8º ANO Matutino 

9º ANO Matutino 

 

 

V -  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

a) Somente serão aceitas novas matrículas mediante a entrega de todos os documentos no 

comparecimento dos pais ou responsáveis no dia e horários estipulados. 

a) Qualquer caso omisso a este edital deverá ser tratado na Secretaria Municipal de 

Educação, anexa a prefeitura. 

 

 

 

 

                                                                    Vargeão, 31 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

     Volmir Felipe                                                                                Carmen Raymundi 

Prefeito Municipal                                                                  Secretária Municipal de Educação 


