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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2022/GS/SEMEC/QUERÊNCIA/MT 
 
 
 

 
 

 
 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais: 
 
 
RESOLVE: 
 
 
1. As rematrículas dos alunos matriculados para o ano letivo de 2022 e matrículas de alunos 
novos para o ano de 2023 se darão conforme o cronograma abaixo: 
 

Rematrícula  03/10/2022 a 11/10/2022 

Transferência obrigatória (Matrícula de irmãos) 13/10/2022 a 31/10/2022 

Matrículas de alunos novos e transferências não obrigatórias 03/11/2022 a 16/12/2022 

 
2. As matrículas levarão em conta a região de moradia do responsável legal pela criança. 

2.1. A apresentação de documentação falsa será de responsabilidade legal do responsável 
pela criança e, em caso de erro, a criança será redirecionada para a escola de direito e dever a 
qualquer momento do período letivo. 

2.2. As matrículas das crianças que utilizam o transporte escolar se darão conforme as 
linhas/percurso do mesmo, direcionadas para EMEB Parque Imperial. 

2.3. As matrículas das crianças residentes na zona urbana, se darão conforme o 
georreferenciamento abaixo: 

 

Maternal I Com 01 ano e 
06 meses até 
31/03/2023 

CMEI Crescer e Aprender Inicialmente criança de risco 
social, baixa renda, com mães 
trabalhadoras, comprovado pelo 
CRAS ou com laudo (desde que 
seja indicado pelo médico) 

EMEB Parque Imperial 
(Remanejados para a 
escola nova situada no 
Parque Torres) 

Inicialmente criança de risco 
social, baixa renda, com mães 
trabalhadoras, comprovado pelo 
CRAS ou com laudo (desde que 
seja indicado pelo médico) 

Dispõe sobre o processo de 

rematrícula e matricula da Rede 

Municipal de Educação para o ano 

letivo de 2023. 
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Maternal II  Com 2 anos 
completos até 
31/03/2023 

CMEI Crescer e Aprender Setores E, F, Jardim Europa, 
Jardim América, Nova 
Querência. 

CMEI Mundo Encantado Setores A, B, C, D, G, H e 
Residencial Gabriela. 

EMEB Parque Imperial 
(Remanejados para a 
escola nova situada no 
Parque Torres) 

Setor Industrial, Parque Imperial, 
Morada do Sol, Parque das 
Torres I e II, GreenVille I e II. 

Maternal III Com 3 anos 
completos até 
31/03/2023 

CMEI Crescer e Aprender Jardim Europa, Jardim América, 
Setor F,  Nova Querência. 

CMEI Mundo Encantado Setores B, C, D, G, H e 
Residencial Gabriela. 

CMEB Pequeno Príncipe Setor A, E e F 

EMEB Parque Imperial 
(Remanejados para a 
escola nova situada no 
Parque Torres) 

Setor Industrial, Parque Imperial, 
Morada do Sol, Parque das 
Torres I e II, GreenVille I e II. 

Pré I e II Com 4 ou 5 
anos completos 
até 31/03/2023 

CMEI Mundo Encantado Setores B, C, D, G, H e 
Residencial Gabriela 

CMEB Pequeno Príncipe Setor A, E, F, H e Jardim Europa, 
Nova Querência. 

EMEB Parque Imperial 
(Remanejados para a 
escola nova situada no 
Parque Torres) 

Setor Industrial, Parque Imperial, 
Morada do Sol, Parque das 
Torres I e II, GreenVille I e II. 

1º ano Com 6 anos 
completos até 
31/03/2023 

CMEB Pequeno Príncipe Setor A, E, F. 

EMEB Parque Imperial 
 

Setor Industrial, Parque Imperial, 
Morada do Sol, Parque das 
Torres I e II, GreenVille I e II. 

EMEB Alegria do Saber Jardim Europa, Jardim América, 
Nova Querência, Residencial 
Gabriela, Setores B, C, D, G e H. 

As rematrículas a partir do 2º ano, a escola de origem será responsável pelo encaminhamento da 
documentação caso haja mudança de Escola. 

A matrículas de novos alunos a partir do 2º ano serão encaminhadas pela Secretaria de Educação. 

Alunos do remanejamento, E.E. Querência e CMEB Pequeno Príncipe (3º ano/2022), seguem o 
georreferenciamento. 

Alunos do remanejamento, E.E. Querência (4º ano/2022) serão matriculados na EMEB Alegria do 
Saber, conforme lista de transferências a ser encaminhada pela escola. 
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Alunos do Jardim Bela Vista 1 e 2, Bosque das Emas e Bosque das Orquídeas (Pré I ao 5º ano) que 
necessitam transporte escolar, serão matriculados na EMEB Parque Imperial. Aos demais que 
não necessitam transporte, poderão efetuar matrícula em escola de fácil acesso, conforme 
disponibilidade de vaga. 

 
2.3. A partir do Pré I, caso não houver vagas suficientes na escola dentro do 

georreferenciamento, as matrículas respeitarão a ordem cronológica de procura até completar as 
vagas e os alunos excedentes serão encaminhados a outra escola de acordo com a disponibilidade 
de vagas. 

2.4. As matrículas das crianças com um (01) ano e seis (06) meses completos até 
31/03/2023 se darão em ordem cronológica de chegada conforme houver vagas. Em seguida os 
interessados deverão ser registrados em lista de espera na Secretaria de Educação, com registro 
de data e hora de inclusão. 
                2.4.1. O responsável pela inclusão em lista de espera receberá o protocolo de reserva. 
                2.4.2. O protocolo deverá conter a informação de que o chamamento da lista de espera 
seguirá critérios de necessidade social preestabelecidos, e não critério cronológico. 

2.5. Eventualmente as crianças com laudo e atendimento da CEERE/APAE deverão ser 
matriculadas em horário compatível com este atendimento, mesmo que para isto não seja 
respeitado o georreferenciamento. 
 
3. Os documentos necessários para a rematrícula são: 

3.1. Ficha de matrícula com informações atualizadas e com assinatura do responsável; 
3.2. Nº do RG E CPF do aluno, acompanhado do documento original (de quem ainda não 

apresentou); 
3.3. Comprovante de atualização de vacinas, conforme expedido pelo SUS; 

                  3.3.1. O responsável pela criança, deverá se apresentar no Posto de Saúde de sua 
abrangência com a carteira de vacinação do aluno e o cartão SUS, para a retirada deste 
documento. 

3.4. NIS (quando não apresentados anteriormente); 
3.5. Para alunos transferido, comprovante de endereço atualizado ou declaração de 

endereço preenchido na própria escola. 
 
4. Os documentos exigidos para novas matrículas são (cópia e original); 

4.1. Só será garantida a vaga no momento da entrega de toda a documentação exigida; 
4.2. Certidão de nascimento da criança; 
4.3. Termo de guarda e tutela quando a criança estiver sob cuidado de terceiros; 
4.4. NIS da criança se tiver (Retirar no CRAS Folha de Resumo do Cadastro Único); 
4.5. Comprovante de atualização de vacinas conforme expedidos pelo SUS; 

4.5.1. O responsável pela criança, deverá se apresentar no Posto de Saúde de sua 
abrangência com a carteira de vacinação do aluno e o cartão SUS, para a retirada deste 
documento. 
4.6.  RG E CPF do adulto responsável pela criança. 
4.7. RG E CPF da criança. 
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4.8. Comprovante de endereço atualizado ou declaração de endereço preenchido na 
própria escola; 

4.9. Número de telefone para contato com código de área 66. 
 
5. Os documentos necessários para a inclusão na lista de espera são: 

5.1. Comprovante de renda de TODOS QUE TRABALHAM e que moram na mesma 
residência; 
                    5.1.1. TRABALHADOR COM RESGISTRO EM CARTEIRA: dois (02) últimos holerites ou 
Carteira de Trabalho (página da foto, página detrás da foto e página de contrato de trabalho 
atual); 
                    5.1.2.  TRABALHADOR AUTÔNOMO: declaração escrita à mão, com informação do que 
faz, dias e horário de trabalho e quanto ganha aproximadamente por mês; 
                    5.1.3.  TRABALHADOR SEM REGISTRO NA CARTEIRA: declaração do patrão, constando 
dados da empresa, quanto o empregado ganha por mês, dias e horário de trabalho (assinatura do 
patrão e data da declaração); 
                    5.1.4. DESEMPREGADO: apresentar carteira de trabalho, somente original se tiver 
registros anteriores 
                    5.1.5. APOSENTADOS OU TRABALHADORES COM AUXILIO DOENÇA: dois (02) últimos 
extratos bancários com o valor recebido; 

5.2. Comprovante de Endereço: talão de luz ou água no nome dos responsáveis; 
5.3 Situação de moradia: 

                    5.3.1. CASA ALUGADA: comprovante de pagamento de aluguel (recibo ou contrato de 
aluguel); 
                    5.3.2. CASA FINANCIADA: comprovante de pagamento (dois últimos extratos bancários 
ou demonstrativo das prestações); 
                    5.3.3. CASA CEDIDA OU CASA PRÓPRIA: informar no momento da entrevista. 

5.4. Em caso de criança diagnosticada com necessidades especiais, apresentar cópia do 
laudo médico com CID, assinatura do médico e número do CRM. 
 
6. Os critérios de prioridades para atender lista de espera são como segue: 

6.1. Criança em situação de risco com necessidade de proteção do estado (CRAS); 
6.2. Criança com necessidades especiais; 
6.3. Criança com casa uni parental sem sistema de apoio familiar (comprovado por visita do 

CRAS). 
6.4. Criança atendida pelo Programa Bolsa Família ou no cadastra de espera. 
6.5. Criança em família com renda familiar de até três (3) salários mínimos. 
6.6. Criança em lista de espera por período mais longo. 

 
Querência – MT, 16 de setembro de 2022. 

    
      Rosita Maria Hahn 

Secretária Municipal de Educação 

Port. Nº 310/2017 


