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EDITAIS 

EDITAL DE MATRÍCULA Nº 01/STE/SEMED/2022 

 

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução/SEMED nº 168 de 04 de dezembro de 2.019, faz saber 

a todos os interessados, o período de inscrição e matrícula através do Sistema Informatizado de Matrículas para o ingresso de crianças nos Centros de Edu- 

cação Infantil Municipal e alunos nas Escolas Municipais, da Rede Municipal de Ensino de Dourados-MS, para o ano de 2023. 

 

Das Inscrições 

 

1 - Para os Centros de Educação Infantil Municipal e para as Escolas Municipais: 

 

a) período de inscrições: 

I - de 04 de janeiro de 2023 a 30 de novembro de 2023; 

 

b) local para as inscrições: 

 

- Portal oficial da Prefeitura Municipal de Dourados – MS no site eletrônico: www.dourados.ms.gov.br - Matrícula Digital; 

 

c) primeira designação: 13 de janeiro de 2023; 

d) confirmação de matrícula nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas Municipais: 14 de janeiro de 2023 a 16 de janeiro de 2023. 

e) segunda designação: 20 de janeiro de 2023; 

f) confirmação de matrícula nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas Municipais: 21 de janeiro de 2023 a 23 de janeiro de 2023; 

g) Terceira designação: 27 de janeiro de 2023; 

h) Confirmação de matrícula nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas Municipais: 28 de janeiro de 2023 a 30 de janeiro de 2023. 

 

Da Designação 

 

2- A designação das crianças e dos alunos obedecerá, respectivamente, a seguinte ordem de critérios: 

I. Para os Centros de Educação Infantil Municipal: 

 

a) crianças em situação de abandono, de risco social e/ou que são assistidas por portadores de doenças crônicas; 

b) crianças de família de menor renda per capta; 

c) filhos de pai e mãe que trabalham, ou que exerça atividade laboral que impeça de ficar com a criança, em qualquer uma dessas situações mediante 

comprovação por meio de documento próprio ou expedido pelo CRAS/Assistência Social; 

d) filho de doador de sangue, comprovadamente; 

e) criança que tenha irmão estudando no Centro de Educação Infantil. 

 

II. Para as Escolas Municipais: 

 

a) criança e adolescentes vítimas de violência doméstica e ou familiar; 

b) filho de doador de sangue, comprovadamente; 

c) aluno que tenha irmão estudando na unidade escolar; 

d) aluno de menor idade. 

 

Da Matrícula 

 

3 - A renovação da matrícula será efetivada: 

a) nas Escolas Municipais após o encerramento do 4° Bimestre a partir de 18 a 22 de dezembro de 2023. 

b) nos Centros de Educação Infantil Municipais no período de 18 a 22 de dezembro de 2023. 

 

4 - Para a Efetivação da Matrícula no Centro de Educação Infantil Municipal deverá ser apresentado os seguintes documentos: 

 

a) cópia da certidão de nascimento, acompanhada do original; 
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b) cópia da carteira de vacinação atualizada, das crianças de zero a 5 (cinco) anos; 

c) cartão do SUS da criança; 

d) cópia do comprovante de trabalho do pai, da mãe ou responsável legalmente constituído, ou do trabalho laboral; 

e) cópia do CPF ou do RG da mãe ou responsáveis legalmente constituídos; 

f) cópia do comprovante de residência; 

g) cópia do Termo de Guarda ou Adoção, quando for o caso; com cópia do CPF ou do RG do (s) responsável (is) legalmente constituído(s); 

h) número de inscrição de benefício como bolsa família, caso receba, e outros; 

i) cópia do comprovante de doador de sangue nos 02 (dois) últimos anos, o mínimo uma vez a cada 06 (seis) meses, assegurando quatro doações 

nesse período (redação dada pela Lei Municipal 2865/2.006). 

J) cópia do cpf da criança. 

 

5 - Para a Efetivação da Matrícula na Escola Municipal deverá ser apresentado os seguintes documentos: 

 

a) cópia da certidão de nascimento ou casamento acompanhada da original para conferência; 

b) para o Curso de Educação de Jovens e Adultos, cópia da certidão de casamento, quando for o caso, acompanhado da cópia da cédula de 

Identidade (RG), para conferência; 

c) guia de transferência, histórico escolar ou ementa curricular quando for e conforme o caso; 

d) cópia do comprovante de residência; 

e) cópia da carteira de vacinação atualizada de alunos de 04 (quatro) a 18 (dezoito) anos; 

f) cópia do Cartão do SUS; 

g) cópia do termo de guarda ou adoção do menor; juntamente com cópia do CPF e do RG do responsável legalmente constituído, quando for o caso; 

h) cópia do laudo médico para o aluno com necessidades educacionais especiais, quando for o caso; 

i) cópia do comprovante de doação de sangue, do aluno quando maior, do pai, da mãe ou responsável legal, dos últimos 02 (dois) anos, o mínimo uma 

vez a cada 06 (seis) meses (redação dada pela Lei Municipal nº. 2.865/2.006); 

j) número de inscrição do benefício como bolsa família, caso receba, e ou outros benefícios; 

k) para estudante de nacionalidade estrangeira a cópia do Visto expedido pelo Consulado ou Embaixada do Brasil no exterior, e ao estrangeiro com 

Visto Permanente apresentar Carteira Permanente; 

l) cópia do CPF do aluno(a). 

 

6 - Implicará na Perda da Vaga no Centro de Educação Infantil Municipal: 

 

a) o pai, mãe ou responsável legalmente constituído não comparecer para a efetivação da matrícula no prazo de 03 (três) dias úteis, inclusive a criança 

detentora de mandado judicial; 

b) o pai, mãe ou responsável legalmente constituído que efetuar a matrícula e no início do ano letivo a criança não comparecer para frequentar as aulas 

por trinta dias consecutivos sem justificativa, e o pai, mãe ou responsável não comparecer à unidade para assinar o termo de cancelamento de vaga, essa 

regra valerá também para a criança detentora de mandado judicial; 

c) a criança que estiver em curso, e no decorrer do ano letivo deixar de frequentar por trinta dias letivos consecutivos sem justificativa será desligada e 

deverá se inscrever novamente na Central de Matrícula para concorrer a nova vaga no ano em curso ou no ano seguinte, mesmo que tenha sido beneficiada 

pela liminar judicial. 

 

7- Implicará na Perda da Vaga nas Escolas Municipais: 

 

a) perderá a vaga automaticamente, após sua designação, se o responsável do aluno ou o aluno quando maior não comparecer para a efetivação da matrí- 

cula no prazo de 03 (três) dias úteis; 

 

b) perderá a vaga, no início do ano letivo o aluno que após efetuada a matrícula, ou no decorrer do ano letivo não comparecer por 30 (trinta) dias letivos 

consecutivos, após esgotado todos os procedimentos legais, ter sido comunicado ao Conselho Tutelar e este ter tomado todas as providências, e mesmo 

assim o aluno continuar sem frequência. 

 
Dourados/MS, 13 de dezembro de 2022. 

Ana Paula Benitez Fernandes 

Secretária Municipal de Educação 
 


