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O acesso a um sistema educacional com qualidade, é um direito garantido a todas 

as crianças pela Constituição Federal. O nosso desafio vem sendo o de transformar 

a educação municipal de Campos dos Goytacazes para que as escolas da 

Prefeitura tenham um sistema de ensino de ponta.  

No ano de 2021, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

elaborou o Programa de Aprendizagem Eficiente – PAE com o objetivo de 

promover a melhoria da educação. Por meio do PAE, acreditamos que podemos 

fortalecer a educação pública municipal pela formação continuada de 

profissionais da educação, da utilização de tecnologias digitais e do 

desenvolvimento de parcerias com os diversos atores públicos e privados que 

dialogam com a educação, a fim de buscar soluções para os problemas 

educacionais diagnosticados no município. 

Nossa meta global é colocar o município de Campos dos Goytacazes entre os 40 

municípios de melhor qualidade da educação no ensino fundamental I no estado 

do Rio de Janeiro até 2024. 

Estamos iniciando o processo de matrícula nas 234 unidades de ensino, da 

Prefeitura de Campos dos Goytacazes e toda a orientação para a efetivação desta 

matrícula está contida neste Manual. 

Mais do que garantir o acesso de nossas crianças às salas de aula, com uma 

educação de qualidade, queremos assegurar que tenham o direito a um futuro 

melhor. 

 

Marcelo Feres 

Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia 
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A Rede Municipal de Ensino de Campos dos 

Goytacazes é composta por 81 creches e 153 escolas, 

que atendem da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano). Além do ensino regular, 

a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia atende a cerca de 3.000 alunos na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Em 2021, mais de 56 mil crianças e adolescentes 

estarão sendo atendidos nas unidades escolares do 

Município, segundo dados do Censo Escolar 2021. 
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PRÉ-MATRÍCULA 
QUANDO O ALUNO AINDA NÃO ESTUDA NA REDE MUNICIPAL 

 

A primeira fase da pré-matrícula na Rede Municipal será realizada pela internet 

através do link educacao.campos.rj.gov.br .  

Lembre-se: neste período, a inscrição poderá ser feita a qualquer hora do dia, por 

meio do endereço eletrônico acima de 16/11/2021 a 26/11/2021.  

Muita atenção aos próximos passos: os mesmos estão de acordo com a Portaria 

SEDUCT nº 45 publicada em Diário Oficial do dia 03/11/2021. 

 

      Procure saber qual o nome das escolas e em qual bairro estão situadas, 

através do link: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11cZRlwKVDf6d7ARspn9gIPwg

74uhY14P&ll=-21.860418861474265%2C-41.43116364897407&z=10 

      Veja se cada escola escolhida atende ao ano de escolaridade da criança em 

2022.  

      Informações necessárias: Nome completo do aluno candidato, Data de 

nascimento (conforme Certidão de Nascimento); número do CPF e do RG do 

candidato à vaga e telefone de contato, número do CPF e do RG do responsável 

legal do candidato à vaga se menor de idade e telefone de contato, endereço 

completo (logradouro, número, complemento, bairro, localidade, município e 

CEP). 

      No caso de aluno maior de idade: Nome completo do aluno candidato, Data 

de nascimento (conforme Certidão de Nascimento ou de Casamento); número do 

CPF e do RG, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, 

localidade, município e CEP e endereço profissional, caso tenha e telefone para 

contato. 

      Em caso de necessidade educativa especial do aluno, se houver, comprovar 

por meio de Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica; 
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      Se o candidato possui irmão(s) em Unidade(s) Escolar(es) da Rede 

Municipal de Ensino, as quais deseja ingressar, sinalizar. 

      Ao preencher o formulário, será preciso escolher 3 (três) unidades 

escolares distintas, obrigatoriamente. A Portaria seduct nº 45 item 7.3, inciso 

IX é obrigatório escolher 3 opções de unidades escolares, qual o grupo, ano ou 

fase de escolaridade pretendida 

 

É PRECISO ESTAR COM OS DADOS PREENCHIDOS 

CORRETAMENTE, PARA QUE SEJA EFETUADA A RESERVA DA 

VAGA EM UMA UNIDADE ESCOLAR. 

 

  

O RESULTADO DA PRÉ-MATRÍCULA SERÁ DIVULGADO NO DIA 

12/01/2022 NO PRÓPRIO SITE ONDE FOI REALIZADA A INSCRIÇÃO. 
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

PARA ALUNOS QUE JÁ ESTUDAM NA REDE MUNICIPAL 

 

 

 

Quando será o período para renovação da matrícula? 

Entre 03/11/2021 até 30/11/2021. 

 

A renovação de matrícula é obrigatória? 

Sim. A renovação de Matrícula é obrigatória para todos os alunos que já estudam 

na Rede Municipal de Educação (Creches e Escolas) e os pais e/ou responsáveis 

legais dos alunos ou os mesmos se maiores de idade, devem se dirigir às Unidades 

Escolares, se informar de possíveis pendências existentes e realizar as 

atualizações cadastrais.  

 

O pai e/ou responsável legal deve assinar algum documento? 

Sim. Os pais e/ou responsáveis legais pelos alunos (as) ou os mesmos se maiores 

de idade, deverão assinar documento que comprove a ciência da obrigatoriedade 

da renovação de matrícula e a quitação de documentos pendentes. 
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No período de 17/01/2022 a 31/01/2022 deverá comparecer à Unidade Escolar 

portando os seguintes documentos: 

 

      Original e cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento do aluno;  

      Original e cópia do CPF e do RG do aluno e telefone (s) para contato;  

      Original e cópia do CPF do responsável legal e telefone (s) para contato;  

      2 (duas) fotos 3x4 recentes; 

      Cópia do Cartão do SUS 

      Cópia da Caderneta de Vacinação atualizada da criança e do adolescente; 

      Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH (facultativo); 

      Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto 

Educação Infantil e 1º ano;  

      Cópia do comprovante de residência com CEP conforme o prescrito nos 

Correios (recibo de água, luz ou outra correspondência oficial);  

      Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica em nome 

do aluno, se houver, em se tratando de candidato com necessidade educativa 

especial; 

      Histórico Escolar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da 

matrícula; 

      Registro de vacinação COVID -19, conforme faixa etária. 

 

ATENÇÃO: 

O candidato ou responsável deverá efetuar a matrícula no período 

mencionado e o não comparecimento considerará o candidato desistente. 
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MATRÍCULA PARA ALUNO TRANSFERIDO ENTRE 

UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 

 

COMO PROCEDER? 

 

      O prazo para fazer a solicitação para transferência do aluno será: 13/12/2021 

à 17/12/2021 

      Quem pode fazer a solicitação de transferência? O aluno da Rede Municipal 

de Ensino de Campos dos Goytacazes, se maior de idade ou responsável legal. 

      A efetivação da Matrícula por Transferência deverá ocorrer no período 

compreendido entre 03/01/2022 a 07/01/2022. 

      O aluno, se maior de idade ou responsável legal precisa atualizar seus dados 

na Unidade Escolar de origem, inclusive com a apresentação de comprovante de 

residência, antes da efetivação da referida transferência.  
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MATRÍCULA PARA ALUNO TRANSFERIDO ENTRE 

UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 

PASSO A PASSO: 

1 - O aluno, se maior de idade ou responsável legal que desejar solicitar a 

transferência na Rede Municipal de Ensino deverá se dirigir à unidade escolar 

para a qual tem interesse em estudar, e se informar se existe vaga, se houver, 

solicita a declaração de vaga; 

2 - De posse dessa declaração, deverá dirigir-se à unidade escolar com a qual tem 

o vínculo da matrícula (origem) informando a necessidade de transferência.  

3 - Na unidade escolar de origem, solicita a declaração de escolaridade para 

apresentar na unidade escolar para a qual deseja ser transferido, e nesse momento, 

faz requerimento do histórico escolar, verificando se está em dia com as 

documentações necessárias para que a unidade faça a emissão do Histórico 

Escolar do aluno; 

4 - Retorna à unidade escolar para a qual está sendo transferido, e apresenta todos 

os demais documentos para que se efetive a matrícula, ficando com pendência 

apenas do histórico escolar.  

Apresentar os seguintes documentos: 

      Original e cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento do aluno; 

      Original e cópia do CPF e do RG do aluno e telefone (s) para contato; 

      Original e cópia do CPF do responsável legal e telefone (s) para contato; 

      2 (duas) fotos 3x4 recentes; 

      Cópia do Cartão do SUS; 

      Cópia da Caderneta de Vacinação atualizada da criança e do adolescente; 

      Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH (facultativo); 

      Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto Educação 

Infantil e 1º ano; 

      Cópia do comprovante de residência com CEP conforme o prescrito nos Correios 

(recibo de água, luz ou outra correspondência oficial); 

      Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica em nome do aluno, se  

houver, em se tratando de candidato com necessidade educativa especial; 

      Histórico Escolar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da matrícula; 

      Registro de vacinação COVID -19, conforme faixa etária. 
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Para jovens e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram concluir o 

Ensino Fundamental na idade certa, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência 

e Tecnologia oferece atendimento por meio da Modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Quando será o período para renovação da matrícula da EJA? 

Para o 1º semestre de 2022 do dia 03/11/2021 até 30/11/2021 

Para o 2º semestre de 2022, de 25/07/2022 à 05/08/2022. 

 

 

Alunos com 15 (quinze) anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 

2022: garantia de cursar a Educação de Jovens e Adultos no 1.º semestre letivo de 

2022.  

 

Alunos com 15 (quinze) anos completos ou a completar até o dia 31 de julho de 

2022: garantia de cursar a Educação de Jovens e Adultos no 2º semestre letivo de 

2022.  
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O QUE SIGNIFICA? 

 

Processo em que a Unidade Escolar encaminha o 

aluno para continuidade de estudos em outra unidade 

da Rede Municipal, ou, o responsável pelo aluno, 

quando menor de idade, busca uma vaga em uma 

unidade escolar para continuidade dos estudos deste. 
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PASSO A PASSO 

1) As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino que não ofertarem 

continuidade de estudos, em 2022, deverão realizar no período entre 22/11/2021 

a 26/11/2021, reuniões com os pais ou responsáveis legais pelos alunos, para 

indicação de 3 (três) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Campos 

dos Goytacazes como opções para continuidade dos estudos. 

2) As reuniões deverão ser lavradas em atas, contendo as assinaturas dos 

presentes, lançar as opções dos pais ou responsáveis no sistema e entregar essa 

documentação na SEDUCT até dia 30/11/2021. 

3) Na ausência de comparecimento dos pais ou responsáveis legais na reunião, 

caberá ao Diretor da Unidade Escolar indicar as 3 (três) opções de Unidades 

Escolares para encaminhamento do aluno, tendo como referência a proximidade 

da residência do aluno. 

4)  A indicação de 3 (três) opções de Unidades Escolares, para o 

encaminhamento do aluno dar-se-á conforme critério de prioridade e não de 

garantia de vaga nas referidas Unidades. 

5) A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio do 

Cadastro Geral de Matrículas, encaminhará os alunos à unidade escolar de 

destino, no período entre 06/12/2021 a 10/12/2021. 

6) A declaração de transferência será disponibilizada nas Unidades Escolares de 

origem e entregue ao responsável legal ou ao aluno maior de idade, no período de 

03/01/2022 a 07/01/2022 para efetivação da matrícula na Unidade Escolar de 

destino. 
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7) A Coordenação de Processamento Dados e Matrícula analisará e publicará a 

versão final da lista de enturmação 2022 ao final de todo o processo. 

8) Caberá ao responsável pelo aluno ou este, se maior de idade, que estiver 

cursando o 9° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental ou a IX Fase da 

Educação de Jovens e Adultos em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, 

requerer Matrícula no Ensino Médio em outra Rede de Ensino, devido a não 

competência de oferta desta etapa da Educação Básica pelo município. 
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O que fazer caso não haja vaga na escola ? 

Resposta: Apresentar as Unidades Escolares onde existam vagas e propor 

transporte escolar. 

O que fazer caso o responsável não concorde com nenhuma das três opções 

da escola? 

Resposta: Apresentar as Unidades Escolares onde existam vagas e propor 

transporte escolar e colocar em lista de espera. 

O responsável não apresentou a documentação necessária para realização da 

matrícula do aluno, como proceder?  

Resposta: Dar um prazo para apresentação da documentação devida e após esse 

prazo comunicar ao Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude 

A escola não possui mais vagas no ano de escolaridade do aluno ou no turno 

para a renovação de matrícula, o que fazer? 

Resposta: Em várias unidades escolares é comum a organização dos turnos de 

acordo com a etapa escolar (anos iniciais, matutino e anos finais vespertino, por 

exemplo), explicar essa necessidade aos responsáveis, oferecendo o turno de 

atendimento que existe ou a troca da unidade mais próxima de acordo com a 

conveniência dele. 

O que fazer se a escola não tiver mais vagas no ano escolar ou turno para a 

nova de matrícula? 

Resposta: Oferecer uma unidade escolar mais próxima 
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a) Constituição Federal de 1988;  

b) Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

c) Resolução do CNE/CEB nº 5/2009 - Diretrizes de Nacionais Curriculares para a Educação 

Infantil (DCNEI);  

d) Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de 

educação básica - Ministério da Educação - MEC; 

e) Lei Federal N° 8.069, de 13 de julho de 1990 que, “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências”; 

f) Lei Federal n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei “Maria da Penha”) que, “Determina que 

a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus 

dependentes em Instituição de Educação Básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-

los, para essa Instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro 

da ocorrência policial ou de processo de violação doméstica e familiar em curso”; 

g) Resolução CNE/CEB N.º 4, de 2 de outubro de 2009 que, “Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial”;  

h) Lei Federal N.º 13.146, de 6 de julho de 2015 que, “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”; 

i) Decreto municipal nº 23 de 10 de fevereiro de 2015 que, “Dispõe sobre os procedimentos 

para a realização do transporte escolar de alunos matriculados na rede pública de ensino do 

município de Campos dos Goytacazes”; 

j) Decreto Municipal nº 225 de 28 de dezembro de 2017 que, “Regulamenta o uso do nome 

social e reconhecimento de identidade de gênero de travestis e transexuais no âmbito da 

administração direta e indireta no município de Campos dos Goytacazes”;  

k) Lei Estadual nº 7.608, de 30 de maio de 2017 que, “Modifica a Lei Estadual nº 6.683, de 15 

de janeiro de 2014, onde faculta a indicação do tipo sanguíneo e do fator RH nas fichas 

escolares dos alunos da rede pública e particular de ensino do Estado do Rio de Janeiro”; 
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l) Lei Municipal n° 8.864 de 22 de novembro de 2018 que, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

apresentação da Caderneta de Vacinação da criança e do adolescente no ato da matrícula e 

rematrícula escolar no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes e dá outras 

providências”; 

m) Decreto Federal nº 9.765 de 11 de abril de 2019  

n) Resolução SMECE nº 05, de 17 de janeiro de 2020 que, “Dispõe sobre a implantação das 

diretrizes do sistema de avaliação para os níveis e modalidades de ensino da Rede Municipal 

de Educação de Campos dos Goytacazes, a partir do ano letivo de 2020 e revoga a Resolução 

SMECE nº 03 de 13 de novembro de 2017, a Instrução Normativa nº 01 de 29 de janeiro de 

2019 e a Instrução Normativa nº 02 de 03 de maio de 2019”;  

o) Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019”;   

p) Decreto nº 224, de 27 de agosto de 2020 que, “Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, para fixar, em 

virtude de escusa de consciência, prestações alternativas em dia de guarda religiosa”; 

q) Resolução CNE/CEB nº 01, de 13 de novembro de 2020 que, “Dispõe sobre o direito de 

matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio 

no sistema público de ensino brasileiro”; 

r) Lei Estadual n° 9.263 de 28 de abril de 2021 que, “Altera a Lei Estadual n° 7.614 de 31 de 

maio de 2017 que dispõe sobre a comunicação de ausência durante o período escolar, de alunos 

das escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências”; 

s) Portaria SEDUCT nº 44/2021 que, “Estabelece o Calendário Letivo para o ano de 2022 e dá 

outras providências”. 
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1- Acessar o site: educacao.campos.rj.gov.br 

2- Clicar no ícone: IR PARA O CADASTRO  

3- Preencher os campos obrigatórios, criar uma senha. (Este é um cadastro inicial do 

responsável pelo preenchimento. A senha deve ser anotada para consultas posteriores). 

4- Clicar no ícone CADASTRAR 

5- Preencher os campos obrigatórios com os DADOS PESSOAIS DO ALUNO (o 

preenchimento da escolaridade dos alunos até o 1º ano se dá, de maneira automática de acordo 

com a data de nascimento fornecida), ENDEREÇO DO ALUNO, RESPONSÁVEIS, 

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL, INFORMAÇÕES DO ALUNO (se apresenta 

necessidade especial), OPÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (se 

necessita de transporte escolar, é necessário que as 3 opções de unidade escolar sejam 

distintas). 

6-  É obrigatório marcar os campos: estou ciente que o candidato..., e declaro que todas 

as informações... 

7- Clicar no ícone CADASTRAR 

8- Clicar no ícone GERAR CONFIRMAÇÃO 

9- Clicar no ícone IMPRIMIR 

 

 

 

 

 

Manuais e Material de Apoio:  

Link de acesso ao sistema, e direcionamento com os passos para a realização da matrícula, 

enturmação e agendamento para treinamento 

 https://qualyxx.com/suporte/chamados/kb 

 

 

 

TUTORIAL DO SISTEMA DE MATRÍCULA 

PASSO A PASSO 

ANEXO 10.1 

ANEXO 10. 2 

https://qualyxx.com/suporte/chamados/kb


 

 

 

 

Link do Sistema de Gestão da PMCG 

Informações sobre o Sistema de Gestão Escolar da Prefeitura Municipal de Campos:  

• Nosso portal de atendimento e suporte pode ser acessado pelo link (Chat, Sistema de 

Chamados ou E-mail): https://qualyxx.com/suporte  

 

• Enviando mensagem para suporte@qualyxx.com será registrado um chamado 

automaticamente. 

 

• Agendamento de Treinamento: 

https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/incluir/agendaqualyxx/12304475A 

ANEXO 10. 3 
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	O acesso a um sistema educacional com qualidade, é um direito garantido a todas as crianças pela Constituição Federal. O nosso desafio vem sendo o de transformar a educação municipal de Campos dos Goytacazes para que as escolas da Prefeitura tenham um...
	No ano de 2021, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia elaborou o Programa de Aprendizagem Eficiente – PAE com o objetivo de promover a melhoria da educação. Por meio do PAE, acreditamos que podemos fortalecer a educação pública muni...
	Nossa meta global é colocar o município de Campos dos Goytacazes entre os 40 municípios de melhor qualidade da educação no ensino fundamental I no estado do Rio de Janeiro até 2024.
	Estamos iniciando o processo de matrícula nas 234 unidades de ensino, da Prefeitura de Campos dos Goytacazes e toda a orientação para a efetivação desta matrícula está contida neste Manual.
	Mais do que garantir o acesso de nossas crianças às salas de aula, com uma educação de qualidade, queremos assegurar que tenham o direito a um futuro melhor.
	Marcelo Feres
	Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia
	06
	A Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes é composta por 81 creches e 153 escolas, que atendem da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). Além do ensino regular, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia atende...
	08
	PRÉ-MATRÍCULA
	QUANDO O ALUNO AINDA NÃO ESTUDA NA REDE MUNICIPAL
	A primeira fase da pré-matrícula na Rede Municipal será realizada pela internet através do link educacao.campos.rj.gov.br .
	Lembre-se: neste período, a inscrição poderá ser feita a qualquer hora do dia, por meio do endereço eletrônico acima de 16/11/2021 a 26/11/2021.
	Muita atenção aos próximos passos: os mesmos estão de acordo com a Portaria SEDUCT nº 45 publicada em Diário Oficial do dia 03/11/2021.
	🖍Procure saber qual o nome das escolas e em qual bairro estão situadas, através do link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11cZRlwKVDf6d7ARspn9gIPwg74uhY14P&ll=-21.860418861474265%2C-41.43116364897407&z=10
	🖍Procure saber qual o nome das escolas e em qual bairro estão situadas, através do link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11cZRlwKVDf6d7ARspn9gIPwg74uhY14P&ll=-21.860418861474265%2C-41.43116364897407&z=10
	🖍Veja se cada escola escolhida atende ao ano de escolaridade da criança em 2022.
	🖍Veja se cada escola escolhida atende ao ano de escolaridade da criança em 2022.
	🖍Informações necessárias: Nome completo do aluno candidato, Data de nascimento (conforme Certidão de Nascimento); número do CPF e do RG do candidato à vaga e telefone de contato, número do CPF e do RG do responsável legal do candidato à vaga se menor...
	🖍Informações necessárias: Nome completo do aluno candidato, Data de nascimento (conforme Certidão de Nascimento); número do CPF e do RG do candidato à vaga e telefone de contato, número do CPF e do RG do responsável legal do candidato à vaga se menor...
	🖍No caso de aluno maior de idade: Nome completo do aluno candidato, Data de nascimento (conforme Certidão de Nascimento ou de Casamento); número do CPF e do RG, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, localidade, município e CEP e...
	🖍No caso de aluno maior de idade: Nome completo do aluno candidato, Data de nascimento (conforme Certidão de Nascimento ou de Casamento); número do CPF e do RG, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, localidade, município e CEP e...
	🖍Em caso de necessidade educativa especial do aluno, se houver, comprovar por meio de Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica;
	🖍Em caso de necessidade educativa especial do aluno, se houver, comprovar por meio de Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica;
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	🖍Se o candidato possui irmão(s) em Unidade(s) Escolar(es) da Rede Municipal de Ensino, as quais deseja ingressar, sinalizar.
	🖍Se o candidato possui irmão(s) em Unidade(s) Escolar(es) da Rede Municipal de Ensino, as quais deseja ingressar, sinalizar.
	🖍Ao preencher o formulário, será preciso escolher 3 (três) unidades escolares distintas, obrigatoriamente. A Portaria seduct nº 45 item 7.3, inciso IX é obrigatório escolher 3 opções de unidades escolares, qual o grupo, ano ou fase de escolaridade pr...
	🖍Ao preencher o formulário, será preciso escolher 3 (três) unidades escolares distintas, obrigatoriamente. A Portaria seduct nº 45 item 7.3, inciso IX é obrigatório escolher 3 opções de unidades escolares, qual o grupo, ano ou fase de escolaridade pr...
	É PRECISO ESTAR COM OS DADOS PREENCHIDOS CORRETAMENTE, PARA QUE SEJA EFETUADA A RESERVA DA VAGA EM UMA UNIDADE ESCOLAR.
	O RESULTADO DA PRÉ-MATRÍCULA SERÁ DIVULGADO NO DIA 12/01/2022 NO PRÓPRIO SITE ONDE FOI REALIZADA A INSCRIÇÃO.
	11
	RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
	PARA ALUNOS QUE JÁ ESTUDAM NA REDE MUNICIPAL
	Quando será o período para renovação da matrícula?
	Entre 03/11/2021 até 30/11/2021.
	A renovação de matrícula é obrigatória?
	Sim. A renovação de Matrícula é obrigatória para todos os alunos que já estudam na Rede Municipal de Educação (Creches e Escolas) e os pais e/ou responsáveis legais dos alunos ou os mesmos se maiores de idade, devem se dirigir às Unidades Escolares, s...
	O pai e/ou responsável legal deve assinar algum documento?
	Sim. Os pais e/ou responsáveis legais pelos alunos (as) ou os mesmos se maiores de idade, deverão assinar documento que comprove a ciência da obrigatoriedade da renovação de matrícula e a quitação de documentos pendentes.
	13
	No período de 17/01/2022 a 31/01/2022 deverá comparecer à Unidade Escolar portando os seguintes documentos:
	🖍Original e cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento do aluno;
	🖍Original e cópia do CPF e do RG do aluno e telefone (s) para contato;
	🖍Original e cópia do CPF do responsável legal e telefone (s) para contato;
	🖍2 (duas) fotos 3x4 recentes;
	🖍Cópia do Cartão do SUS
	🖍Cópia da Caderneta de Vacinação atualizada da criança e do adolescente;
	🖍Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH (facultativo);
	🖍Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto Educação Infantil e 1º ano;
	🖍Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto Educação Infantil e 1º ano;
	🖍Cópia do comprovante de residência com CEP conforme o prescrito nos Correios (recibo de água, luz ou outra correspondência oficial);
	🖍Cópia do comprovante de residência com CEP conforme o prescrito nos Correios (recibo de água, luz ou outra correspondência oficial);
	🖍Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica em nome do aluno, se houver, em se tratando de candidato com necessidade educativa especial;
	🖍Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica em nome do aluno, se houver, em se tratando de candidato com necessidade educativa especial;
	🖍Histórico Escolar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da matrícula;
	🖍Histórico Escolar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da matrícula;
	🖍Registro de vacinação COVID -19, conforme faixa etária.
	ATENÇÃO:
	O candidato ou responsável deverá efetuar a matrícula no período mencionado e o não comparecimento considerará o candidato desistente.
	15
	MATRÍCULA PARA ALUNO TRANSFERIDO ENTRE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL
	COMO PROCEDER?
	🖍O prazo para fazer a solicitação para transferência do aluno será: 13/12/2021 à 17/12/2021
	🖍O prazo para fazer a solicitação para transferência do aluno será: 13/12/2021 à 17/12/2021
	🖍Quem pode fazer a solicitação de transferência? O aluno da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, se maior de idade ou responsável legal.
	🖍Quem pode fazer a solicitação de transferência? O aluno da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, se maior de idade ou responsável legal.
	🖍A efetivação da Matrícula por Transferência deverá ocorrer no período compreendido entre 03/01/2022 a 07/01/2022.
	🖍A efetivação da Matrícula por Transferência deverá ocorrer no período compreendido entre 03/01/2022 a 07/01/2022.
	🖍O aluno, se maior de idade ou responsável legal precisa atualizar seus dados na Unidade Escolar de origem, inclusive com a apresentação de comprovante de residência, antes da efetivação da referida transferência.
	🖍O aluno, se maior de idade ou responsável legal precisa atualizar seus dados na Unidade Escolar de origem, inclusive com a apresentação de comprovante de residência, antes da efetivação da referida transferência.
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	MATRÍCULA PARA ALUNO TRANSFERIDO ENTRE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL
	PASSO A PASSO:
	1 - O aluno, se maior de idade ou responsável legal que desejar solicitar a transferência na Rede Municipal de Ensino deverá se dirigir à unidade escolar para a qual tem interesse em estudar, e se informar se existe vaga, se houver, solicita a declara...
	2 - De posse dessa declaração, deverá dirigir-se à unidade escolar com a qual tem o vínculo da matrícula (origem) informando a necessidade de transferência.
	3 - Na unidade escolar de origem, solicita a declaração de escolaridade para apresentar na unidade escolar para a qual deseja ser transferido, e nesse momento, faz requerimento do histórico escolar, verificando se está em dia com as documentações nece...
	4 - Retorna à unidade escolar para a qual está sendo transferido, e apresenta todos os demais documentos para que se efetive a matrícula, ficando com pendência apenas do histórico escolar.
	Apresentar os seguintes documentos:
	🖍Original e cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento do aluno;
	🖍Original e cópia do CPF e do RG do aluno e telefone (s) para contato;
	🖍Original e cópia do CPF do responsável legal e telefone (s) para contato;
	🖍2 (duas) fotos 3x4 recentes;
	🖍Cópia do Cartão do SUS;
	🖍Cópia da Caderneta de Vacinação atualizada da criança e do adolescente;
	🖍Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH (facultativo);
	🖍Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto Educação Infantil e 1º ano;
	🖍Original da Declaração de Escolaridade, com validade de até 30 dias, exceto Educação Infantil e 1º ano;
	🖍Cópia do comprovante de residência com CEP conforme o prescrito nos Correios
	(recibo de água, luz ou outra correspondência oficial);
	🖍Laudo médico ou declaração de acompanhamento/avaliação médica em nome do aluno, se
	houver, em se tratando de candidato com necessidade educativa especial;
	🖍Histórico Escolar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da matrícula;
	🖍Registro de vacinação COVID -19, conforme faixa etária.
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	Para jovens e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram concluir o Ensino Fundamental na idade certa, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia oferece atendimento por meio da Modalidade da Educação de Jovens e Adultos.
	Quando será o período para renovação da matrícula da EJA?
	Para o 1º semestre de 2022 do dia 03/11/2021 até 30/11/2021
	Para o 2º semestre de 2022, de 25/07/2022 à 05/08/2022.
	Alunos com 15 (quinze) anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022: garantia de cursar a Educação de Jovens e Adultos no 1.º semestre letivo de 2022.
	Alunos com 15 (quinze) anos completos ou a completar até o dia 31 de julho de 2022: garantia de cursar a Educação de Jovens e Adultos no 2º semestre letivo de 2022.
	20
	O QUE SIGNIFICA?
	Processo em que a Unidade Escolar encaminha o aluno para continuidade de estudos em outra unidade da Rede Municipal, ou, o responsável pelo aluno, quando menor de idade, busca uma vaga em uma unidade escolar para continuidade dos estudos deste.
	22
	PASSO A PASSO
	1) As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino que não ofertarem continuidade de estudos, em 2022, deverão realizar no período entre 22/11/2021 a 26/11/2021, reuniões com os pais ou responsáveis legais pelos alunos, para indicação de 3 (três) Un...
	2) As reuniões deverão ser lavradas em atas, contendo as assinaturas dos presentes, lançar as opções dos pais ou responsáveis no sistema e entregar essa documentação na SEDUCT até dia 30/11/2021.
	3) Na ausência de comparecimento dos pais ou responsáveis legais na reunião, caberá ao Diretor da Unidade Escolar indicar as 3 (três) opções de Unidades Escolares para encaminhamento do aluno, tendo como referência a proximidade da residência do aluno.
	4)  A indicação de 3 (três) opções de Unidades Escolares, para o encaminhamento do aluno dar-se-á conforme critério de prioridade e não de garantia de vaga nas referidas Unidades.
	5) A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio do Cadastro Geral de Matrículas, encaminhará os alunos à unidade escolar de destino, no período entre 06/12/2021 a 10/12/2021.
	6) A declaração de transferência será disponibilizada nas Unidades Escolares de origem e entregue ao responsável legal ou ao aluno maior de idade, no período de 03/01/2022 a 07/01/2022 para efetivação da matrícula na Unidade Escolar de destino.
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	7) A Coordenação de Processamento Dados e Matrícula analisará e publicará a versão final da lista de enturmação 2022 ao final de todo o processo.
	8) Caberá ao responsável pelo aluno ou este, se maior de idade, que estiver cursando o 9  Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental ou a IX Fase da Educação de Jovens e Adultos em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, requerer Matrícula no Ensi...
	24
	O que fazer caso não haja vaga na escola ?
	Resposta: Apresentar as Unidades Escolares onde existam vagas e propor transporte escolar.
	O que fazer caso o responsável não concorde com nenhuma das três opções da escola?
	Resposta: Apresentar as Unidades Escolares onde existam vagas e propor transporte escolar e colocar em lista de espera.
	O responsável não apresentou a documentação necessária para realização da matrícula do aluno, como proceder?
	Resposta: Dar um prazo para apresentação da documentação devida e após esse prazo comunicar ao Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude
	A escola não possui mais vagas no ano de escolaridade do aluno ou no turno para a renovação de matrícula, o que fazer?
	Resposta: Em várias unidades escolares é comum a organização dos turnos de acordo com a etapa escolar (anos iniciais, matutino e anos finais vespertino, por exemplo), explicar essa necessidade aos responsáveis, oferecendo o turno de atendimento que ex...
	O que fazer se a escola não tiver mais vagas no ano escolar ou turno para a nova de matrícula?
	Resposta: Oferecer uma unidade escolar mais próxima
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	a) Constituição Federal de 1988;
	b) Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
	c) Resolução do CNE/CEB nº 5/2009 - Diretrizes de Nacionais Curriculares para a Educação Infantil (DCNEI);
	d) Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica - Ministério da Educação - MEC;
	e) Lei Federal N  8.069, de 13 de julho de 1990 que, “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”;
	f) Lei Federal n  11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei “Maria da Penha”) que, “Determina que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em Instituição de Educação Básica mais próxima de seu d...
	g) Resolução CNE/CEB N.º 4, de 2 de outubro de 2009 que, “Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial”;
	h) Lei Federal N.º 13.146, de 6 de julho de 2015 que, “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”;
	i) Decreto municipal nº 23 de 10 de fevereiro de 2015 que, “Dispõe sobre os procedimentos para a realização do transporte escolar de alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Campos dos Goytacazes”;
	j) Decreto Municipal nº 225 de 28 de dezembro de 2017 que, “Regulamenta o uso do nome social e reconhecimento de identidade de gênero de travestis e transexuais no âmbito da administração direta e indireta no município de Campos dos Goytacazes”;
	k) Lei Estadual nº 7.608, de 30 de maio de 2017 que, “Modifica a Lei Estadual nº 6.683, de 15 de janeiro de 2014, onde faculta a indicação do tipo sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos da rede pública e particular de ensino do Estado...
	28
	l) Lei Municipal n  8.864 de 22 de novembro de 2018 que, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Caderneta de Vacinação da criança e do adolescente no ato da matrícula e rematrícula escolar no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes e ...
	m) Decreto Federal nº 9.765 de 11 de abril de 2019
	n) Resolução SMECE nº 05, de 17 de janeiro de 2020 que, “Dispõe sobre a implantação das diretrizes do sistema de avaliação para os níveis e modalidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, a partir do ano letivo de 2020 e ...
	o) Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019”;
	p) Decreto nº 224, de 27 de agosto de 2020 que, “Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas em dia de guarda...
	q) Resolução CNE/CEB nº 01, de 13 de novembro de 2020 que, “Dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro”;
	r) Lei Estadual n  9.263 de 28 de abril de 2021 que, “Altera a Lei Estadual n  7.614 de 31 de maio de 2017 que dispõe sobre a comunicação de ausência durante o período escolar, de alunos das escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro e dá...
	s) Portaria SEDUCT nº 44/2021 que, “Estabelece o Calendário Letivo para o ano de 2022 e dá outras providências”.
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