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EDITAL Nº 82/2021 

  
  

“Rematrículas e matrículas na rede 
municipal para o ano letivo de 2022”.   

  

    
A Secretária Municipal de Educação do município de Muitos Capões, no uso de 

suas atribuições, e em conformidade com as resoluções do Conselho Municipal de Educação, 
torna público o Edital de Matrículas e Rematrículas da rede municipal para o ano letivo de 
2022.  

  

As informações necessárias para a realização das rematrículas e matrículas novas 
estão especificadas neste Edital.    
    

     

1. REMATRÍCULA:    

 

1.1 As rematrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino serão realizadas 
automaticamente, por meio de formulário eletrônico enviado para as famílias no período de 
16 a 22 de novembro de 2021.    

1.2 A rematrícula para os alunos que frequentam a EMEF Gina Guagnini será 
automática para quem atualizar os dados pelo formulário eletrônico. Para os responsáveis 
que não possuírem acesso à internet podem atualizar junto à secretaria da EMEF Gina 
Guagnini no período de 16 a 22 de novembro de 2021.  

1.3 As rematrículas dos alunos da PRÉ-ESCOLA serão realizadas individualmente, 
respeitando o número de vagas do 1º ano do Ensino Fundamental na EMEF Gina Guagnini e 
os demais serão orientados a procurar vagas na rede estadual mais próxima de sua residência. 

1.4 Os alunos da Educação Infantil que desejarem troca de turno, deverão 
comunicar a escola neste período, onde será verificado disponibilidade de transporte escolar 
e disponibilidade de vaga no turno desejado.  

1.5 Para todas as solicitações realizadas no ato da rematrícula, em que a mesma 
não for possível atendimento imediato, o nome do aluno irá para a lista de espera, a qual os 
responsáveis terão um número de classificação para consulta.  

1.6 A lista de espera pode ser consultada, através do site do município, 
www.muitoscapoes.rs.gov.br .     

1.7 É obrigatória a informação de pelo menos 1(um) número de telefone 
residencial, comercial ou celular no ato da rematrícula.   

     

2. MATRICULAS NOVAS:    

 

A LDB determina que: “Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4(quatro) anos de idade”.        
   

2.1 Serão disponibilizadas Matrículas Novas somente as turmas da Educação 
Infantil na EMEF Gina Guagnini e serão realizadas de acordo com o seguinte cronograma:  

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/
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TURMAS NA SEDE: 

CRIANÇAS PEQUENAS 5 – crianças que completarão 5(cinco) anos até 31/03/2022. 
CRIANÇAS PEQUENAS 4 – crianças que completarão 4(quatro) anos até 31/03/2022. 
CRIANÇAS PEQUENAS 3 – crianças que completarão 3(três) anos até 31/03/2022. 
CRIANÇAS PEQUENAS 2 – crianças que completarão 2(dois) anos até 31/03/2022. 

TURMA NO CAPÃO GRANDE: 

CRIANÇAS PEQUENAS 4 e 5 (MULTI-IDADE) – crianças que completarão 4(quatro) e/ou 
5(cinco) anos até 31/03/2022. 

2.2  Os Responsáveis deverão comparecer na secretaria da EMEF Gina Guagnini nos 
dias 29/11 e 30/11/2021, trazer os seguintes documentos:   
 DA CRIANÇA:  
- Cópia da Certidão de Nascimento; - Cópia da Carteira de Identidade; - Cópia da Carteira 
de Vacina; - Cópia do Cartão do SUS; - Cópia do CPF;  
 DOS RESPONSÁVEIS:  
- Cópia do Comprovante de Residência; - Cópia CPF e RG; dos pais e/ou responsável;   

2.4  A escola garante vaga até o limite de alunos permitido pelo CME, quando lotar 
as turmas os nomes passarão para lista de espera até ser providenciada vaga na escola;  

2.5 O aluno poderá ser matriculado em um dos dois turnos, desde que haja 
disponibilidade de vaga. A organização dos turnos e das turmas deve respeitar as orientações 
do Conselho Municipal de Educação, que visa garantir a qualidade e a segurança dos alunos 
atendidos.  

  

3. REGRAS GERAIS:    

 

3.1 Os alunos, do Ensino Fundamental, que estão com nome na lista de espera de 
2021, deverão manifestar interesse, através de formulário eletrônico, para atualização dos 
dados e manifestar interesse em permanecer da lista para o ano de 2022. Para os responsáveis 
que não possuírem acesso à internet podem atualizar junto à secretaria da EMEF Gina 
Guagnini no período de 16 a 22 de novembro de 2021.  

 

3.2 Da Divulgação: O Edital de Matrícula está exposto no mural da  prefeitura, 

bem  como,  divulgado  no  site www.muitoscapoes.rs.gov.br .  

 

3.3 Casos omissos serão tratados pela Secretaria Municipal de Educação, em 
primeira instância, em segunda instância pelo Conselho Municipal de Educação.    
    

          

Muitos Capões, 08 de novembro de 2021.   

 

 

 

           Elenise Alves Cabral Pereira,  

      Prefeita Municipal, em exercício.  

  


