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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 

PORTARIA Nº 26, de 29 de abril de 2021. 

 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA 

A EXECUÇÃO DO PROCESSO DE MATRÍCULA NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIRAS – BA. 

 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no uso das suas atribuições e 

em cumprimento ao Capítulo VI, Art.82 e seguintes do Regimento Único da Rede 

Municipal de Ensino, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer o calendário e procedimentos para o processo de matrícula dos 
discentes da Rede Municipal de Ensino, nos termos determinados por esta Portaria. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

Art. 2º. O processo de matrícula para o ano letivo de 2021, a realizar-se nos prazos 

estabelecidos no anexo I, divide-se em três etapas: 

I – Seleção de alunos para o Colégio Municipal Eurides Sant’Anna em gestão 

compartilhada com a Polícia Militar do estado da Bahia. 

II – Transferência interna, para alunos cujas Unidades Escolares na qual estejam 

matriculados não ofereçam, no ano letivo de 2021, o ano/série que irá cursar ou que, 

por interesse próprio ou da família, deseje transferir-se de uma para outra unidade 

municipal de ensino. 

III – Matrículas novas, para alunos que estejam iniciando a escolarização ou sejam 

portadores de transferência escolar de outras redes. 

§1º Para efetivação da matrícula, em quaisquer de suas etapas, é indispensável o seguinte:  

a) Educação Infantil:  

 Cópia da Certidão de Nascimento; 

 RG e CPF (se tiver); 

 02 (duas) fotos 3X4; 
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 cópia do Cartão de Vacina atualizado; 

 comprovante de residência com data não superior a 90 dias; 

 número de NIS (folha resumo); e 

 cópia do cartão do SUS. 

b) Ensino Fundamental: 

 cópia da Certidão de Nascimento; 

 RG e CPF (se tiver); 

 02 (duas) fotos 3x4; 

 comprovante de Residência com data não superior a 90 dias; 

 número de NIS (folha resumo);  

 Histórico ou Declaração escolar (validade de 90 dias);  

 cópia do Cartão de Vacina atualizado; 

 cópia do cartão do SUS. 
 

c) Educação de Jovens e Adultos (EJA): 

 cópia do Registro Geral (RG) ou registro civil; 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 02 (duas) fotos 3X4; 

 Histórico Escolar ou Declaração escolar; 

 Comprovante de Residência com data não superior a 90 dias; 

 cópia do Cartão de Vacina atualizado para alunos até 18 anos de idade; 

 cópia do cartão do SUS. 

 número de NIS (folha resumo);  
 

§2º. Em nenhuma hipótese será negada matrícula nas etapas da Educação Básica, em 

função de documentação pessoal incompleta ou mesmo a falta de Declaração ou Histórico 

Escolar. No primeiro caso, o responsável assinará termo de responsabilidade onde se 

comprometerá a, num prazo de até 30 dias, regularizar a documentação e no segundo 

proceder-se-á nos termos da alínea “c”, inciso II, art. 24 da Lei nº 9.394/96. 

§3º. A matrícula no Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, caso haja maior número de 

candidatados que o número de vagas, será precedida de sorteio eletrônico, nas seguintes 

condições: 

a) os interessados deverão cadastrar-se no endereço eletrônico 

barreiras.portaleducanet.com.br, no banner “Cadastro Eletrônico Colégio Eurides 

Sant’Anna ”, período de 03 a 07 de maio de 2021; 

b) serão oferecidas as seguintes vagas por ano e turno: 

  Vagas  

Ano Turno Escolas Municipais Outras Total 

6º Matutino 102 26 128 

6º Vespertino 102 26 128 

7º Matutino 0 0 0 (zero) 

7º Vespertino 09 02 11 
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8º Matutino 06 02 08 

8º Vespertino 10 02 12 

9º Matutino 0 0 0 (zero)  

9º Vespertino 13 03 16 

 

c) poderão concorrer à matrícula alunos de ambos os sexos, que estejam matriculados 

na rede municipal de ensino no ano de 2020 e atendam à seguinte faixa etária: 

i) para matrícula no 6º ano – tenha nascido após 31/03/2009; 

ii) para matrícula no 7º ano – tenha nascido após 31/03/2008; 

iii) para matrícula no 8º ano – tenha nascido após 31/03/2007; 

iv) para matrícula no 9º ano – tenha nascido após 31/03/2006; 

d) poderão concorrer às vagas alunos oriundos de qualquer rede de ensino, 

reservando-se 80% (oitenta por cento) das vagas para candidatos que frequentaram 

o ano letivo de 2020 integralmente em unidade escolar da rede Municipal de 

Ensino.  

e) o sorteio, sob supervisão do Conselho Escolar, será executado no Plenário da 

Câmara de Vereadores, no dia 10 de maio de 2021, às 10:00h, com transmissão 

pela TV Câmara – canal 40.3, Rádio Câmara - FM 99.1 e redes sociais 

@redecamaradebarreiras (youtube, instagram e facebook). 

 

DA TRANSFERÊNCIA INTERNA 

Art. 3º. A transferência interna ocorrerá nos casos de: 

I - Alunos cujas Unidades Escolares na qual estejam matriculados não ofereçam, no ano 

letivo seguinte, o ano/série que irá cursar, inclusive da educação infantil. 

II – Por interesse próprio da família ou do aluno, se maior, priorizando-se a 

proximidade da residência do estudante ou trabalho do pai ou responsável legal, 

mediante comprovação e existência de vaga. 

§1º. O responsável por aluno ou o próprio aluno, sendo este maior, deverá comparecer à 

unidade escolar, no período de 11 a 18 de maio de 2021, para requerer a 

transferência interna. 

§2º. A concessão da transferência está condicionada à existência de vaga na unidade 

escolar pretendida. 

§3º. O não comparecimento na unidade escolar de destino, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para confirmação da matrícula e entrega da documentação implicará na 

liberação da vaga. 

§4º. Não será concedida transferência a aluno com pendência na documentação pessoal 

ou escolar. 

§5º. A transferência interna para o Colégio Eurides Sant’anna está condicionada à 

apresentação do atestado de vaga. 
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DA MATRÍCULA NOVA 

Art. 4º. Matrícula nova, a realizar-se no período de 19 a 25 de maio de 2021, é processo de 

inserção na Rede Municipal de Ensino de alunos portadores de transferência escolar de outras 

redes de ensino ou que estejam iniciando itinerário escolar e obedecerá ao seguinte: 

I – Para portadores de transferência escolar ou declaração válida, mediante a apresentação 

do contido na alínea “b” do §1º do art. 2º. 

II – Para alunos com idade superior à prevista para o ingresso no Ensino Fundamental que 

tenha escolarização anterior ou que não possa comprová-la, mediante avaliação feita 

pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 

permita sua inscrição na série ou etapa adequada, nos termos da alínea “c” do inciso II 

do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e artigo 92 do 

Regimento Único da Rede Municipal de Ensino. 

III – Para alunos que ingressem no 1º ano do Ensino Fundamental e EJA I- Estágio I, 

mediante a apresentação do contido na alínea “b” do §1º do art. 2º. 

IV – Para alunos que ingressem na Educação Infantil, Pré-escola I e Pré-escola II, 

mediante a apresentação do contido na alínea “a” do Parágrafo Único do art. 2º. 

V – Para alunos ingressantes na Educação Infantil, modalidade Creche, observar-se-á o 

seguinte: 

a) No período destinado à matrícula nova será feito um cadastro de demanda quando, 

além do constante da alínea “a” do §1º do art. 2º, será exigido, dos alunos com 

prioridade, comprovante de ser beneficiário do Programa Bolsa-Família, de 

encaminhamento de órgão de proteção à infância ou laudo da deficiência; 

b) Encerrado o cadastro da demanda serão confirmadas as matrículas, respeitada a 

capacidade de atendimento da Creche e dando-se prioridade de matrícula, na 

ordem citada, a: 

c.1 – Criança com deficiência. 

c.2 – encaminhada por órgão de proteção à infância; 

c.3 – beneficiários do Programa Bolsa-Família. 

c.4 – demais candidatos. 

§1º. Exclusivamente para a creche, dentro de cada prioridade, será obedecida a ordem de 

inscrição e, para tal, o gestor deve providenciar, desde a publicação desta portaria, ampla 

divulgação do número de vagas e da lista de inscritos segundo as prioridades.   

§2º. Para o ano letivo de 2021, tanto a transferência interna quanto a matrícula nova só será 

atendida mediante consulta da existência da vaga pretendida. No entanto, havendo demanda 

por vaga de matrícula inicial que a Unidade Escolar não possa atender, deverá ser adotado o 

seguinte: 

I – Anotar a demanda com: 

 nome do aluno; 

 ano/série requerido; 

 contato do aluno ou responsável; e  

 data da procura. 
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II – Durante o período de matrícula nova, objetivando possível criação de turmas, 

informar diariamente ao setor de controle de matrícula da SMECEL os números da 

demanda. 

III – Encerrado o período de matrícula nova, especialmente as creches, deve-se manter e 

atualizar permanentemente esse cadastro e contatar demandante, segundo a ordem da 

data de procura, sempre que houver abertura de vaga. 

§3º. A matrícula nova é um processo permanente, não havendo data limite para a aceitação de 

matrícula de aluno novo.  

  

DA FORMAÇÃO DE TURMAS 

Art. 5º. A oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino, em suas diferentes etapas e 

modalidades, atenderá ao prescrito no artigo 74 do Regimento Único da Rede Municipal 

de Ensino, que dispõe sobre os critérios para a organização das classes. 

I - As turmas poderão funcionar, excepcionalmente, em dependências não construídas 

originalmente como salas de aula, desde que atendam às dimensões e condições 

ambientais adequadas. 

II – Havendo demanda excessiva, enquanto a capacidade física da Rede Municipal de 

Ensino não seja ampliada, a número máximo de alunos por turma poderá ser 

excedido desde que seja respeitado o limite de, no mínimo, 1,20m
2
 por aluno na 

sala de aula. 

Parágrafo Único: Para fins de apuração da idade para a matrícula adota-se como data de 

corte o dia 31 de março do ano corrente.  

Art. 6º.  Em casos excepcionais, onde não for possível a constituição de turmas com o 

quantitativo de estudantes definidos nos quadros de formação de turmas do Ensino 

Fundamental I, mediante autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer será permitida a formação de turmas multisseriadas, comportando estas no 

máximo 25 alunos e agrupados preferencialmente obedecendo ao ciclo de formação: do 

primeiro ao terceiro anos ou de quarto e quinto anos. 

Art. 7º. O atendimento no Ensino Fundamental turno diurno será priorizado aos estudantes com 

idade a partir de 06 (seis) a 15 (quinze) anos completos ou a completar até 31/03/2021 

I - Alunos com 16 anos completos ou a completar até o dia 31/03/2021 serão 

atendidos prioritariamente em turma da Educação de Jovens e Adultos. 

II - Ao estudante Jovem aprendiz é permitido o atendimento na Educação de Jovens e 

Adultos, desde que tenha 14 (quatorze) anos completos. 

III - A transferência para o turno noturno de estudante do Ensino Fundamental menor de 15 

(quinze) anos somente será efetivada mediante autorização dos pais ou responsável 

legal.  

Art. 8º.  Em hipótese alguma haverá turma multisseriada envolvendo alunos da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. 
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Art. 9º.  Em complemento ao prescrito no art. 74, VIII, do Regimento Único da rede 

recomenda-se, exceto em caso de turma única: 

I - Organizar turmas com inclusão de alunos com Deficiência e/ou Transtornos globais do 

Desenvolvimento, Transtornos do Espectro Autista e Altas habilidades/Superdotação 

de modo que não ultrapasse mais de 3 (três) alunos por turma. 

II - Considerar as especificidades de alunos matriculados, não colocando na mesma sala 

de aula, alunos com as mais diversas deficiências e/ou transtornos. 

III - Em se tratando de alunos com surdez, estando no mesmo ano, recomendamos que 

façam parte da mesma turma para facilitar a interação na comunicação. 

IV – Verificando-se inviável a redução de que trata o artigo citado no caput dever-se-á, no 

mínimo, reduzir, do número máximo permitido para a turma, (1) um aluno para cada 

aluno especial nela inserido. 

Art. 10. A abertura ou fechamento de turma fica condicionada à autorização expressa da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

DA FREQUÊNCIA ESCOLAR 

Art. 11. Será considerado desistente o aluno que, sem justificativa, por 30 (trinta) dias 

consecutivos faltar à escola; neste caso: 

I - a vaga será liberada; 

II – havendo retorno do aluno após este prazo e não existindo mais vaga este será 

encaminhado a outra Unidade Escolar. 

Art. 12. Em cumprimento ao Art. 12, VIII, da LDB as Unidades Escolares deverão notificar 

ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público, ao término de cada unidade letiva, a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido 

em lei, bem como as desistências decorrentes do art. 12. 

Art. 13. A transferência interna ou matrícula nova de alunos das Escolas do Campo, 

multisseriadas, serão realizadas na Subcoordenação de Documentação e Matrícula da 

SMECEL. O preenchimento do formulário de matrícula, coleta de documentos e tomada de 

assinatura poderá ser efetuado pelo Professor, devendo o mesmo encaminhar os 

documentos, tão logo seja possível, pela Subdiretoria de Educação do Campo, para arquivo 

na Subcoordenação de Documentação e Matrícula.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14.  É VEDADA a vinculação da matrícula ou renovação desta ao pagamento de 

taxas e/ou lista de material, sob qualquer pretexto.  

 

 

Cátia Pereira Aires de Alencar 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE ETAPAS DE MATRÍCULA PARA 

2021  

DATA 

TRANSFERÊNCIA INTERNA 11 a 18/05/2021 

MATRÍCULA NOVA 19 a 25/05/2021 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ETAPAS DE MATRÍCULA PARA 2021 

COLÉGIO MUNICIPAL EURIDES SANT’ANNA 

CADASTRO ELETRÔNICO PARA 

SORTEIO 

03 A 07/05/2021 

SORTEIO ELETRÔNICO 10/05/2021 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE FORMAÇÃO DE TURMAS POR NÍVEIS E MODALIDADES 
 

1) Educação Infantil – CRECHE 
 

Idade de entrada  ETAPA 

Número de alunos por Turma 

Area Urbana Educação de Campo 

Mínima Máximo Mínimo     Máximo 

04 a 11 meses Berçário I 10 15 

Não há atendimento 

01 ano 

 a 

 01 ano e 06 meses 

Berçário II 13 15 

01 ano e 07 meses  

a  

02 anos e 06 meses 

Maternal I 13 20 

02 anos a 07 meses  

a 

 03 anos e 11 meses 

Maternal II 16 20 

 
 
 

2) Educação Infantil – PRÉ-ESCOLA 
   

 
Idade de entrada ETAPA 

Número de Estudantes por Turma 

Área Urbana Educação no Campo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

04 (quatro) anos completos ou a 
completar até 31/03/2021 Pré I 20 25 16 25 

05 (cinco) anos completos ou a 
completar até 31/03/2021 Pré II 20 25 16 25 
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3) Ensino Fundamental 
  

ETAPAS 

Número de Estudantes por Turma 

Área Urbana Educação no Campo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1º ANO
(*)

 20 25 18 25 

2º ANO 20 25 18 25 

3º ANO 20 35 20 35 

4º ANO 24 35 20 35 

5º ANO 24 35 20 35 

6º ANO 26 40 20 40 

7º ANO 26 40 20 40 

8º ANO 26 40 20 40 

9º ANO 26 40 20 40 
 
 
 
(*) 06 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano corrente. 
 

4) Educação de Jovens e Adultos - EJA ( Noturno) 
 

Faixa 

Etária/Atendimento 

Prioritário 

PRESENCIAL 

Número de Estudantes por Turma 

Área Urbana Educação de Campo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

15 (quinze) anos 

completos ou a 

completar até a última 

quarta-feira do mês de 

maio de 2021. 

EJA I (Estágio I, 

II e III) 
25 40 20 40 

EJA II (Estágio 

IV e V) 
30 40 30 40 

 
OBS.: Para as Escolas de Educação no Campo com a organização multisseriada não 
serão permitidas mais que 25 (vinte e cinco) alunos por turma formada. 
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ANEXO III 
 

QUADRO DE ESCOLAS COM MODALIDADE DE EJA (NOTURNO) 

 

 

Nº UNIDADE DE ENSINO NÚCLEO 
BAIRRO 

01 CAIC – MURILIO DE AVELLAR HINGEL 
 

CASCALHEIRA 

02 ESCOLA MUN. CARMOSA FRANCISCA DA SILVA 

 

MORADA DA LUA 

03 ESCOLA MUN. DR JOSÉ DA COSTA BORGES 
 

CENTRO 

04 ESCOLA MUN. LUZIA GONÇALVES DE SOUSA 

 

SANTO ANTONIO 

05 COLÉGIO MUN. DE APLIC. OCTÁVIO 
MANGABEIRA 

LOT. RIO GRANDE 

06 ESCOLA MUN. SANTA LUZIA SANTA LUZIA 

 
*Sujeito a alterações. 

 


