
DECRETO N° 118, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Homologa Instrução Normativa nº
001/2021 - SEDUC

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de
Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, IV, da Lei
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 205 e 206 da Constituição Federal, o
artigo 11, Incisos I, III e V, e Artigos 23 e 25 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/1996, a Lei Federal nº 11.274/2006, a Lei Federal nº
12.796/2013, a Lei Estadual nº 12.280/2002, a Lei nº 14.040/2020, a Resolução
CNE/CEB nº 03/2010, a Resolução CME/CARUARU nº 01/2018, a Resolução
CEE/PE nº 03/2006, o Parecer CNE/CP nº 5/2020, o Parecer CNE/CP nº 9/2020, o
Parecer CNE/CP nº 11/2020, a Resolução CEE/PE nº 3/2020 e tendo em vista a
organização das escolas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 2022;

CONSIDERANDO que a Educação é um dos direitos humanos garantidos pela
Constituição Federal (1988);

CONSIDERANDO o contexto excepcional da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas para a realização da
matrícula dos estudantes na Rede Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO a definição do procedimento para organização de turmas e
distribuição das cargas horárias dos professores priorizando as demandas
educacionais;

CONSIDERANDO a garantia do atendimento aos estudantes com necessidades
especiais:

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada, no âmbito do Município de Caruaru, a Instrução
Normativa nº 001/2021 - SEDUC, que estabelece normas de matrícula e
procedimentos para organização das Unidades Educacionais referente ao ano letivo
de 2022 das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo único. A Instrução Normativa nº 001/2021 - SEDUC é de
responsabilidade da Secretaria de Educação.

Art. 2º O Secretário de Educação poderá, no âmbito de suas respectivas
competências, editar normas disciplinando outros procedimentos a serem observados
por este Decreto.



Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 01 de outubro de 2021; 200º da Independência; 133º da
República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito em exercício



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Ato de Aprovação: Decreto nº 118/2021
Unidade Responsável/Emissora: Secretaria de Educação
Assunto: Estabelece normas de Matrícula, funcionamento das unidades ensino e
procedimentos para o ano letivo de 2022 das Escolas da Rede Municipal de
Ensino.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Considera-se para fins desta Instrução Normativa:
I - equipe gestora: grupo formado pelas pessoas titulares dos cargos de Gestão,

Secretária Escolar, Coordenação Administrativo-Financeiro e Coordenação
Pedagógica;
II - unidade de ensino: unidades vinculadas à Secretaria de Educação,

compostas por Centros Municipais de Educação Infantil, Escola Municipal e
Escola em Tempo Integral;
III - capacidade instalada: quantidade de vagas possíveis para os estudantes

dentro de determinado espaço físico da Unidade de Ensino;
IV - oriundos do lar: estudante sem vínculo escolar anterior;
V - rematrícula: renovação ou ato de matrícula destinado aos estudantes que já

estão na Rede Municipal de Caruaru e desejam permanecer na mesma Unidade
Escolar;
VI - transferência interna ou remanejamento: ato em que o estudante que já faz

parte da Rede Municipal solicita mudança de Unidade de Ensino;
VII - pré-matrícula: cadastro on-line de matrícula para estudantes novatos na

Rede Municipal;
VIII - vagas remanescentes: são vagas que ficam disponíveis para recepção

de estudantes, após o período da rematrícula;
IX - novatos na Rede de Ensino: estudantes sem vínculo com a Rede

Municipal.
CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO DE VAGAS

Art. 2º Caberá à Gerência de Organização Escolar:
I - orientar a equipe gestora das Unidades de Ensino sobre os procedimentos

de matrícula escolar;
II - calcular a capacidade instalada das Unidades de Ensino, identificando

turmas/turnos ociosos;
III - planejar, em conjunto com a equipe gestora de cada Unidade de Ensino, o

atendimento da matrícula, objetivando que a totalidade dos estabelecimentos
municipais de ensino de uma mesma localidade atendam, de acordo com a sua
capacidade instalada, todos os estudantes daquela extensão territorial;
IV - acompanhar o quadro de disponibilidade de vagas por Unidade de Ensino,



contendo o quantitativo por:
a) ano e fase das etapas de ensino e modalidade (Educação Infantil, Anos

Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos — EJA
Fundamental);

b) turno (integral, manhã, tarde e noite).
V - informar, por meio de Comunicação Interna, à Secretaria Executiva de

Gestão de Rede, desde que comprovada o aumento da demanda por vagas, a
necessidade de ampliação do espaço físico para atendimento escolar;
VI - assegurar o cumprimento desta Instrução Normativa.

Art. 3º A ampliação de vagas, por meio de anexos referidos no inciso V do
artigo 2º desta Instrução Normativa está condicionada a parecer favorável da
Gerência de Organização Escolar e autorização da Secretaria de Educação,
mediante comunicação escrita.

Art. 4º A distribuição das vagas dos estudantes da Rede Municipal acontecerá
de acordo com a capacidade física de cada sala de aula e em conformidade com o
que orienta a Resolução CEE/PE nº 03/2006.

Parágrafo único. Em caráter excepcional, a organização e o número de
estudantes por sala de aula, poderá sofrer adequações no atendimento para:
I - atender às orientações das autoridades sanitárias locais, cumprindo as

medidas definidas por meio dos protocolos que envolvem questões como
distanciamento físico dos estudantes e cuidados com aglomerações;
II - atender estudantes com dificuldade de mobilidade;
III - atender estudantes do campo ou de bairros afastados das escolas-sedes,

onde só existam uma Unidade Escolar naquela comunidade.

Art. 5º Caberá à Equipe Gestora das Unidades de Ensino:
I - efetivar a matrícula a todos os estudantes — oriundos do lar, remanejados

dentro da Rede Municipal de Ensino e novatos — conforme estabelecido pela
Secretaria de Educação;
II - manter à Gerência de Organização Escolar atualizada quanto às vagas

disponíveis, após cada etapa de matrícula, por meio do preenchimento dos
formulários específicos;
III - coletar, registrar e analisar a situação de todas as turmas existentes de

cada ano ou fase de ensino, justificando salas de aula ociosas, quantitativo de
estudantes por turma e vagas remanescentes.
IV - respeitar os prazos e normas estabelecidos nesta Instrução Normativa.

CAPÍTULO III
DO CRONOGRAMA DEMATRÍCULA

Art. 6º A Unidade de Ensino deverá assegurar a matrícula dos estudantes
oriundos do lar, remanejados dentro da Rede Municipal de Ensino, e novatos, de
acordo com o seguinte Cronograma de Matrícula:



I - rematrícula ou renovação de matrícula - de 04/10/2021 a 27/10/2021;
II - prazo máximo de renovação de matrícula para retardatários – 01/11/2021 a

05/11/2021;
III - solicitação de transferência interna ou remanejamento dos estudantes

dentro da Rede Municipal de Ensino – de 08/11/2021 a 11/11/2021;
IV - alocação automática de estudantes cadastrados no formulário on-line que

solicitaram a transferência – 12/11/2021 a 19/11/2021;
V - divulgação de resultados dos remanejamentos - 19/11/2021;
VI - efetivação de matrículas dos estudantes remanejados – de 22/11/2021 a

26/11/2021;
VII - solicitação de matrícula para estudantes novatos – de 20/12/2021 a

07/01/2022;
VIII - divulgação de resultados das solicitações de matrícula para

estudantes novatos –17/01/2022;
XI - efetivação de matrículas de novatos - 17/01/2022 a 21/01/2022.

Art. 7º Os estudantes que manifestaram interesse em remanejamento, mas não
compareceram para efetivar a matrícula, deverão retornar a sua escola de origem
para garantir o seu vínculo com a Rede Municipal.

Art. 8º Caso a Escola de origem não oferte o ano, etapa ou modalidade a qual
o estudante necessite, após o processo de remanejamento, este deverá efetivar a
matrícula na Unidade contemplada durante a alocação para garantir sua vaga e
aguardar uma nova possibilidade de remanejamento, caso hajam vagas.

Art. 9º Os estudantes novatos que não comparecerem para efetuar a matrícula
nas datas estabelecidas nesta Instrução Normativa, deverão dirigir-se às Unidades
de Ensino de interesse, após o dia 26 de janeiro de 2022, para verificar a
existência de vagas e possível localização.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA

Art. 10. Os procedimentos para matrícula deverão seguir o cronograma do
capítulo III, desta instrução normativa.

Art. 11. A rematrícula para os estudantes da Rede Municipal de Ensino será
garantida mediante o comparecimento de pais e/ou responsáveis pelo estudante, no
período indicado nesta normativa, permitindo continuidade de seus estudos na
escola onde estão matriculados.

Art. 12. As etapas de remanejamento e pré-matrícula serão realizadas a partir de
cadastros on-line, orientados pela Secretaria de Educação por meio da Gerência de
Organização Escolar.

Parágrafo único. Recomendamos aos (às) Secretários(as) das Unidades



Escolares e seus (suas) auxiliares administrativos, acompanharem estudantes
maiores de 18 (dezoito) anos, estudantes emancipados, pais, ou responsáveis no
preenchimento do cadastro on-line.

Art. 13. O processo de matrícula on-line dar-se-á, através dos formulários do
Google Forms, nos links abaixo:
I - https://bityli.com/remanejamento2022, para estudante da Rede Municipal que

solicitarem transferência interna/remanejamento;
II - https://bityli.com/solicitnovatos2022, para estudantes oriundos do lar e

novatos na nossa Rede de Ensino.

Art. 14. O comparecimento de pais ou responsáveis pelos estudantes para
efetivação de matrícula seguirá os protocolos de higiene e saúde, evitando
aglomerações, priorizando escalonamento de turmas ou mesmo por ordem
alfabética, intercalando, além do uso obrigatório de máscara, aferição da
temperatura e higienização das mãos.

CAPÍTULO VII
DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA

Art. 15. Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados na unidade de
ensino os seguintes documentos:
I- cópia da certidão de nascimento e/ou casamento, cédula de identidade (RG)

e/ou carteira profissional do estudante;
II - original da declaração provisória ou histórico escolar da escola de origem

(não devendo conter emendas e/ou rasuras);
III - cópia do CPF do estudante;
IV - cópia do CPF e RG do responsável ou do estudante quando maior de 18

anos;
V- cópia do comprovante de residência com o CEP ou documento equivalente;
VI - cópia do cartão de vacinação (Lei Estadual nº 13.770, de 18 de maio de

2009);
VII - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;
VIII - cópia do Cartão do Programa Bolsa Família,caso seja beneficiário;
IX - cópia do cartão do SUS;
X - comprovante de tipagem sanguínea (Fator RH);
XI - cópia do Laudo Médico para os estudantes com Deficiência, Transtornos

Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.

§ 1º Todos os documentos supracitados devem estar acompanhados dos originais
para fins de conferência.

§ 2º No ato da matrícula, o responsável legal, ou o próprio estudante, quando
maior de 18 (dezoito) anos, deverá assinar o requerimento de matrícula, bem como
o termo de responsabilidade, para efeito de compromisso e acompanhamento da
frequência escolar e participação no processo de aprendizagem do estudante.

https://sislamepe.caedufjf.net/


CAPÍTULO VIII
DA ORGANIZAÇÃO ETÁRIA

Art. 16. Serão matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEIs) e em Escolas da Rede Municipal de Ensino que oferecem Educação
Infantil:
I - no Berçário: nascidos entre 01/04/20 até 31/10/2021;
II- no Berçário I: nascidos entre 01/04/19 até 31/03/2020;
III- no Berçário II: nascidos entre 01/04/18 até 31/03/2019;
IV - no Pré-Escolar I: nascidos entre 01/04/17 até 31/03/2018;
V - no Pré-Escolar II: nascidos entre 01/04/16 até 31/03/2017.

Art. 17. A idade mínima para a matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Ensino é de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de
março, conforme a Resolução CNE/CEB nº 5/2009.

Art. 18. Para a matrícula na Modalidade EJA – Ensino Fundamental, a idade
mínima será de 15 (quinze) anos completos no primeiro dia letivo, conforme a
Resolução CNE/CEB nº 01/2021 e a Resolução CME nº 01/2018.

CAPÍTULO IX
DA ORGANIZAÇÃO DOS TURNOS E DAS TURMAS

Art. 19. Conforme decisão prévia da Secretaria de Educação dispondo sobre os
turnos das escolas, a organização dos turnos, deverá ser observada,
preferencialmente, a seguinte distribuição de turmas:

I - Educação Infantil:
a) creche – horário integral;
b) pré-escolar I e II – horário integral e/ou parcial.

II - Ensino Fundamental:
a) 1º turno: 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental – horário integral ou parcial;
b) 2º turno: 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – horário integral ou parcial;
c) 3º turno: EJA Fundamental – 1º Segmento: Fase I (1º, 2º e 3º Anos), Fase

II (4º e 5º Anos) e 2º Segmento: Fase III (6º e 7º Anos) e Fase IV (8º e 9º Anos).

Art. 20. Na composição das turmas, o número de estudantes por turma
obedecerá, preferencialmente, ao quantitativo estabelecido nesta Instrução
Normativa, de acordo com os Anos e as Modalidades descritos a seguir:

I - educação infantil:
a)creche:
1 - berçário: 15 a 20 estudantes;
2 - berçário I: 20 a 25 estudantes;
3 - berçário II: 20 a 25 estudantes;
b)pré-escolar I e II: 20 a 25 estudantes.



II - ensino fundamental:
a) 1º ao 3º Ano: 25 a 30 estudantes;
b) 4º e 5º Ano: 30 a 35 estudantes;
c) 6º ao 9º Ano: 35 a 40 estudantes.
III - educação em tempo integral – ETI: As Unidades de Ensino que

funcionam com o Ensino Fundamental em horário integral atenderão, no mínimo
30 (trinta) e no máximo 35 (trinta e cinco) estudantes por turma.
IV - Educação de Jovens e Adultos – EJA:
a) 1º Segmento – Fase I e II: 25 a 30 estudantes;
b) 2º Segmento – Fase III e IV: 30 a 40 estudantes.

Art. 21. No cálculo para identificar a quantidade de estudantes por turma em
sala de aula, deverão ser consideradas, na Educação Infantil, área que
corresponda no mínimo a 1,50 ㎡ por criança e, nos Anos e Modalidades do
Ensino Fundamental, a área de 1 ㎡ por estudante, de acordo com a Resolução
CEE/PE nº 03/2006.

CAPÍTULO X
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Art. 22. A Secretaria de Educação deverá planejar o atendimento da demanda
para Educação Especial nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em
consonância com a legislação educacional vigente.

Parágrafo único. A Educação Especial tem como público estudantes com
Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação.

Art. 23. A matrícula na Educação Especial para 2022 deverá ser efetivada em
classes regulares de todos os CMEIs e todas as escolas da Rede Municipal de
Ensino.

§1º No ato da matrícula, o estudante, ou o seu responsável, deverá, se possível,
apresentar documentos comprobatórios que o caracterizem como público-alvo da
educação especial, tais como:

a) laudo ou parecer médico/psicológico;
b) documento de concessão de Benefício de Prestação Continuada – BPC,

caso seja beneficiário.

§2º Caso a escola do Ensino Regular não disponha do serviço de Atendimento
Educacional Especializado – AEE, a matrícula no AEE deverá ser efetivada em
outra escola da Rede Municipal de Ensino que disponha desse serviço.

Art. 24. Cada turma poderá ter até 5% (cinco por cento) de sua capacidade
preenchida com estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do



Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação matriculados em cada Ano e
Modalidade.

CAPÍTULO XI
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

Art. 25. O funcionamento das unidades da Rede Municipal de Ensino obedecerá
aos seguintes horários:

I - CMEIs em horário integral: das 6h30min às 17h30min;
II - escolas municipais com horário integral: das 7h30min às 16h30min;

III - escolas municipais com horário parcial:
a) 1º turno – das 7h30min às 12h;
b) 2º turno – das 13h às 17h30min;
c) 3º turno – das 18h40min às 22h.

Art. 26. Qualquer mudança de horário somente poderá ser realizada com a
prévia autorização da Gerência de Organização Escolar.

Art. 27. Casos omissos serão resolvidos na Secretaria de Educação, junto à
Gerência de Organização Escolar.

Art. 28. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

João Paulo Derocy Cepa
Secretário de Educação e Esportes
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