ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Educação
RESOLUÇÃO SME Nº 80, DE 08 DE JULHO DE 2019.
ESTABELECE
NORMAS E PROCEDIMENTOS
DE MATRÍCULA PARA O INGRESSO E
PERMANÊNCIA DE ALUNOS NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
QUE OFERECEM O ENSINO FUNDAMENTAL NA
MODALIDE DE EDUCAÇÃO
DE JOVENS E
ADULTOS - EJA, NO NÍVEL DO ENSINO
FUNDAMENTAL PARA O 2º SEMESTRE DE 2019,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Carmo/RJ, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a legislação em vigor,
CONSIDERANDO:
 O estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em
seu Art. 4º, Inciso VII, no que se refere a Educação para Jovens e Adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-lhes as condições de acesso e permanência nas escolas;
 a Lei Municipal nº 1427, de 08 de dezembro de 2012, que estabelece as diretrizes para a
organização do sistema Municipal de Ensino de Carmo;
 a Deliberação CME nº 009, de 09 de novembro de 2017, Fixa normas para matrícula,
transferência e progressão parcial de alunos do Sistema Municipal de Ensino de Carmo;
 a Lei 7608/2017, que 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;
 a necessidade de atender a demanda escolar;
 a importância de estimular e fortalecer a integração na Rede Municipal de Ensino, visando
o atendimento à população que não teve acesso ou continuidade de estudos no Ensino
Fundamental na idade própria;
 O objetivo de dar transparência e publicidade ao processo de matrícula.
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir normas e procedimentos relativos ao ingresso e à permanência dos alunos
nas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação que oferecem a Educação
para Jovens e Adultos, para o 2º semestre do ano letivo de 2019.
Art. 2º - Atribuir à Inspeção Escolar em consonância com a Secretaria Municipal de
Educação a responsabilidade de planejar, definir e organizar o ingresso de alunos na Rede
Municipal de Ensino, garantindo sua permanência, de acordo com as normas e
procedimentos desta Resolução.
Art. 3º - Determinar o período de Renovação e de Matrícula para os alunos da Educação de
Jovens e Adultos nas Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação
que desejam permanecer na mesma Unidade no segundo semestre do ano letivo de 2019

ou que pretendem ingressar em uma Unidade Escolar Municipal, conforme ANEXO I desta
Resolução.
Art. 4º - A Matrícula nas Unidades Escolares Municipais poderá ser:


Inicial;



Renovada;



Por Transferência.

Paragrafo Único - É permitida a matrícula do aluno na Educação de Jovens e Adultos até
30 dias no máximo após o início do período letivo sem que este tenha sido matriculado
anteriormente em outro estabelecimento de ensino.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação do Carmo/RJ determinará o quantitativo de
vagas para cada Unidade Escolar, levando em consideração os espaços físicos disponíveis,
objetivando garantir a qualidade do atendimento aos alunos.
Art. 6º - A identificação das turmas obedecerá obrigatoriamente ao constante no Anexo II da
presente Resolução.
Art. 7º - O ingresso do aluno no Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e
Adultos, dar-se-á a partir dos 15 anos completos no ato da matrícula.
Art. 8º - No ato da Matrícula, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
II - Cópia da Identidade e CPF;
III - 02 Retratos 3x4 recentes;
IV - Comprovante de Residência;
V - Histórico Escolar ou Declaração, onde deverá constar a série/ano/fase cursada
anteriormente ou declaração de inexistência de escolaridade anterior, assinada pelo próprio
aluno ou pelo responsável legal, no caso de menor de 18 anos;
VII - Atestado de Saúde;
VIII - Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos;
IX - Laudo comprobatório de deficiência declarada (se for o caso);
§ 1º - A Falta dos Retratos, Documentos dos Pais, Comprovante de Residência e o Atestado
de Saúde não impedirão a realização da matrícula, devendo ser estipulado um prazo de 30
dias para a entrega dos mesmos.
§ 2º - É facultativo aos estabelecimentos de ensino a inscrição nas Fichas de Matrícula do
tipo sanguíneo e o fator RH (Rhesus), mediante apresentação de comprovante e
arquivamento do mesmo na Pasta Individual
Art. 9º - É vedada a cobrança de quaisquer custos ou emolumentos no ato da matrícula,
sendo a infração sujeita às sanções civis, penais e as administrativas previstas na legislação
vigente.
Art. 10 - O quantitativo dos alunos do Ensino Fundamental para Jovens e Adultos
obedecerá:
a) Nas turmas das FASES I, II, III, IV e V - 20 alunos por professor, podendo exceder até
10% do estabelecido.
b) Nas turmas das FASES VI, VII, VIII E IX - 25 alunos por professor, podendo exceder até
10% do estabelecido.
§ 1º - Nas turmas com alunos portadores de Necessidades Especiais, o quantitativo será
definido pela Secretaria Municipal de Educação do Carmo/RJ, após análise dos casos
recebidos e/ou existentes.

§ 2º - As Fases que não atingirem o quantitativo mínimo de 10 alunos poderão ser
agrupadas, após análise da Secretaria Municipal de Educação do Carmo/RJ.
Art. 11 - Para os alunos que necessitam do Transporte Escolar Municipal, cada Unidade
Escolar deverá preencher no ato da matrícula:
a) A Ficha de Solicitação de Transporte Escolar Municipal para os novos alunos usuários.
b) Para os alunos já cadastrados no Transporte Escolar Municipal, os mesmos deverão ser
renovados.
Parágrafo Único - A utilização do Transporte Escolar Municipal fica condicionada ao
deferimento da solicitação pela Secretaria Municipal de Educação do Carmo/RJ.
Art. 12 - A transferência do aluno matriculado no Ensino Regular para a Educação de
Jovens e Adultos poderá ser realizada, obedecidos aos critérios de idade mínima exigidos
pela legislação em vigor, estando sujeita necessariamente a processo pedagógico de
Regularização da Vida Escolar, com vistas a garantir ao aluno transferido condições de
pleno atendimento aos objetivos propostos para o curso.
Art. 13 - Na falta do Professor regente a função de docência será preenchida por Professor
extra-classe indicado pelo Diretor pelo período que perdurar a afastamento do professor
regente titular, ficando o mesmo responsável pelas ações pedagógicas da turma.
§ 1º - Em hipótese alguma a escola poderá dispensar os alunos por falta de professor.
§ 2º - Para o preenchimento da falta do Professor regente o Diretor fará a substituição
observando o quadro de Profissionais do Magistério da Unidade Escolar, obedecendo, a
seguinte ordem:
I - Dirigente de Turno (se houver)
II - Orientador Pedagógico
III - Auxiliar de Secretaria
IV - Secretário
V - Diretor Ajunto
VI - Diretor
§ 3º - Poderá, também, o Diretor redistribuir os alunos da turma do professor ausente entre
as outras turmas da Unidade Escolar.
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do
Carmo/RJ.
Art. 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Carmo-RJ, 08 de julho de 2019.

JOÃO ARMANDO SOARES CUNHA
Secretário Municipal de Educação

ANEXO I

08/07/2019 a 11/07/2019
29/07/2019 à 31/07/2019

Renovação de Matrícula.
Matrículas dos alunos novos.
ANEXO II

Modalidades de Ensino

Educação
para Jovens e Adultos

Identificação das Turmas
Ano de Escolaridade
Numeração das Turmas
FASE I
101- EJA
FASE II
201- EJA
FASE III
301- EJA
FASE IV
401-EJA
FASE V
501-EJA
FASE VI
601-EJA
FASE VII
701- EJA
FASE VIII
801- EJA
FASE IX
901-EJA

