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RESOLUÇÃO SME Nº 08 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre o processo de inscrição, compatibilização demanda/vaga e 

matrícula para atendimento à demanda escolar da Creche, para crianças de 

4 (quatro) meses a 3 (três) anos e Pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos, na Rede Municipal de Ensino de Araçatuba. 

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições, e 

considerando: 

✓ as prescrições da Constituição Federal, notadamente: artigo 205, inciso 

IV do artigo 208, parágrafo 2º do artigo 211 e artigo 227; 

✓ as disposições da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 -  Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; da Lei Federal nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

✓ a continuidade do processo de planejamento antecipado para o 

atendimento adequado da demanda escolar na Rede Municipal de 

Ensino. 

Resolve:  

Art. 1º - Normatizar as inscrições e encaminhamentos das crianças para 

ingresso na Educação Infantil na faixa etária de Creche, 4 (quatro) meses a 3 

(três) anos e Pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos nas 

EMEBs da Rede Municipal de Ensino. 

Parágrafo Único - No decorrer do ano letivo poderá ser realizado o 

cadastramento de reserva de vagas para as crianças que estão sem matrícula 
efetivada nas unidades escolares  municipais de Educação Infantil ou para 

aquelas que desejam transferência para outra instituição escolar no Atende 
Fácil, sito Rua Oscar Rodrigues Alves, 295, das 08h30min às 16h30min. 

Art. 2º - Para inscrição e matrícula nas EMEBs de  Educação Infantil deverá ser 

considerada a data-base de 31 de março estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Educação, conforme cronograma estabelecido em Resolução 

própria.  

Art. 3º - Para a inscrição, os pais ou responsável legal, deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

I. RG e CPF do responsável pela reserva de vaga; 

II. Certidão de nascimento da criança; 
III. Comprovante de residência;  
IV. Cartão do SUS da criança; 
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V. Extrato do benefício Bolsa-família de até dois meses anteriores à 

data da inscrição, se tiver; 
VI. Cartão NIS da criança; 

VII. Comprovante de trabalho, se tiver. 
 

§1º - Serão considerados comprovantes de residência, para fins de inscrição, 

um dos documentos abaixo indicados, emitidos até dois meses anteriores à 
data da inscrição: 

 
I. Conta de água; 

II. Conta de energia elétrica; 
III. Conta de telefone fixo; 
IV. Contrato de aluguel;  

V. Carnê de IPTU. 

§2º - No ato da inscrição poderá ser indicada mais de uma unidade escolar, 

exceto para mães com filhos na educação infantil, que somente concorrerão 
à vaga na UE em que já tiver filho matriculado, conforme Art. 53, inc. V do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90. 

 

§3º - Os pais ou responsável legal pela criança deverão manter os dados 

atualizados junto à Central de Vagas no Atende Fácil, eximindo a Secretaria 
de Educação de qualquer responsabilidade no caso de não recebimento do 
contato. 

§4º - Ao realizar a inscrição junto ao Atende Fácil, o responsável deverá 

declarar-se ciente de que a vaga obtida é em período parcial, com exceção 

do berçário, que poderá ser integral a depender do horário de trabalho da 
mãe ou responsável legal. 

I. Em caso de vaga de período integral, será necessária a comprovação 

bimestral de emprego/trabalho da mãe ou responsável legal; 
II. O período integral poderá ser revisto a qualquer tempo, a depender da 

necessidade da mãe ou responsável legal, considerando a 
possibilidade e demanda da escola. 

Art. 4º - A disponibilização das vagas obedecerá aos critérios estabelecidos na 

legislação, conforme a seguir descritos: 

I. Risco/vulnerabilidade; 

II. Irmão na unidade escolar requerida (conforme Art. 53, inc. V do ECA); 
III. Mãe ou responsável legal que trabalha (com comprovação); 

IV. Mãe ou responsável legal que trabalha (sem comprovação ou sem 
declarações diversas); 

V.  Beneficiário do Bolsa-Família (Extrato do benefício atualizado).      

§1º - Para a inscrição da criança com base no inciso I do caput deste artigo 

serão observados documentos técnicos oficiais encaminhados a esta 

Secretaria Municipal de Educação, expedido pelo órgão de proteção à 
criança, tais como a Secretaria Municipal de Assistência Social, Vara da 

Infância e Juventude local, que afirmem expressamente a situação e o grau 
de vulnerabilidade. 

§2º - Serão considerados comprovantes de trabalho: 
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I. Carteira profissional ou holerite; 

II. Declaração original emitida pelo empregador, com timbre da empresa; 
III. Certidão de MEI (micro empreendedor individual). 

Art. 5º - Ao finalizar a inscrição, o sistema gerará um protocolo (comprovante 

de inscrição), contendo as seguintes informações: 

I. Nome da criança; 

II. Data de nascimento; 
III. Data de inscrição; 

IV. Número de inscrição; 
V. Responsável legal; 

VI. Horário de inscrição; 
VII. Unidades escolares indicadas; 
VIII. Ano letivo; 

IX. Assinatura do responsável pela inscrição. 

§1º - Havendo necessidade de desempate para fins classificatórios, será 

considerado o critério cronológico da data e horário da inscrição. 

§ 2º - As inscrições serão inseridas no Sistema Demanda Net e a classificação 

será disponibilizada no site https://www.aracatuba.sp.gov.br. 

Art. 6º - O diretor de escola deverá, obrigatoriamente, manter atualizados 

todos os dados escolares junto ao Sistema Demanda Net. 

Art. 7º -  A chamada para a efetivação da matrícula será realizada por meio 

de contato da SME aos pais ou responsável legal pela criança.  

Art. 8º - A matrícula deverá ser efetivada pelos pais ou responsável legal pela 

criança respeitando o prazo definido pela SME. 

§ 1º - No ato da matrícula deverá ser apresentada a declaração da carteira 

de vacinação atualizada da criança, expedida pela Unidade Básica de 
Saúde - UBS. 

§ 2º - Após o prazo, o não comparecimento dos pais ou responsável legal para 

efetivação da matrícula, acarretará na exclusão da criança da lista de 
espera, considerando-a desistente e, consequentemente, disponibilizando a 

vaga à próxima criança na classificação, podendo haver nova inscrição no 
Atende Fácil. 

§ 3º - É terminantemente proibido efetivar a matrícula sem que tenha havido o 

encaminhamento pela SME.  

Art. 9º - O responsável pela criança matriculada na rede municipal de ensino 

poderá requerer, durante o ano letivo, transferência para outra unidade 
escolar quando ocorrer mudança de endereço ou de local de trabalho, 
devendo proceder a nova inscrição e aguardar disponibilidade de vaga que 

obedecerá aos critérios estabelecidos na legislação conforme consta no 
Artigo 4º desta Resolução. 

Art. 10 – A direção de escola deverá atualizar o Sistema Demanda Net em 

caso de abandono, não comparecimento, transferência ou remanejamento 
de aluno.  

https://www.aracatuba.sp.gov.br/
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I. Registrar Não Comparecimento (N COM), ao aluno que não 

comparecer às aulas, atrelado à data início da matrícula, por 
período igual ou superior a 20 (vinte) dias letivos de ausências 

consecutivas e não justificadas (Etapas 1 e 2) e 15 (quinze) dias 
letivos de ausências consecutivas e não justificadas (Berçário e 
Maternais 1 e 2), de forma a liberar a vaga;  

II. Registrar Abandono ao aluno, obrigatoriamente, depois de 30 (trinta) 

dias de ausências consecutivas e não justificadas (Etapas 1 e 2) e 15 

(quinze) dias de ausências consecutivas e não justificadas (Berçário 
e Maternais 1 e 2), de forma a liberar a vaga; 

III. Registrar Desistência ao aluno de Creche (0 a 3 anos), quando 

atingir 40% de ausências no bimestre sem justificativa comprovada. 
 

Art. 11 – O diretor de escola que recusar ou impedir a inscrição, ingresso ou 

matrícula de aluno em estabelecimento de ensino público subordinado ao 
Sistema Municipal de Educação de Araçatuba será notificado, caso haja 

vaga ociosa na escola; para tanto é necessário levar em consideração o 
número de alunos por classe estabelecido em Resolução própria. 

Parágrafo Único - Pelo descumprimento do disposto no caput deste artigo, 

serão aplicados os trâmites previstos na Lei nº 3774/92. 

Art. 12 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Araçatuba, 02 de setembro de 2019. 

 

 

Silvana de Sousa e Souza. 

Secretaria Municipal de Educação. 
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