
PORTARIA Nº 018/2012

DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de atribuições legais e considerando:

• A necessidade de estabelecer diretrizes para o processo de matrícula e 

organização  do  ensino  para  o  Ano  Letivo  de  2013  nas  Unidades 

Escolares Municipais;

• A  necessidade  de  identificar  a  demanda  real  de  vagas  do  Sistema 

Municipal de Ensino, a fim de promover o acesso à Escola a todas as 

crianças, jovens e adultos;

RESOLVE

Art. 1º -  Realizar  a  CHAMADA ESCOLAR obrigatória das crianças de 06(seis) 

anos de idade para Ensino Fundamental de 09 anos, com base na Lei 11.114 de 16 

de maio de 2005 que altera os Artigos 6º, 32 e 87 da Lei nº 9.394/1996.

§1º –  Serão matriculadas nas classes do  1º Ano do Ensino Fundamental as 

crianças com 06 anos completos ou a completar até 31 de março de 2013.

§2º  -  Serão  matriculadas  nas  classes  de  pré-escola  da  Educação  Infantil  as 

crianças com 04 ou 05 anos de idade completos ou a completar até  31 de março de 

2013, a saber:

a) Crianças com 04 anos completos ou a completar até  31 de março de 2013, 

serão matriculadas nas turmas de grupo 04.

b) Crianças com 05 anos completos ou a completar até  31 de março de 2013, 

serão matriculadas nas turmas de grupo 05.



Art. 2º - Realizar a CHAMADA ESCOLAR, destinada a:

a) Confirmar  a matrícula  do educando pertencente  ao Sistema Municipal  de 

Ensino;

b) Matricular  os  alunos  candidatos  a  ingressarem  no  Sistema  Municipal  de 

Ensino em 2013;

§1º – Os pais ou responsáveis pelos educandos, bem como os educandos maiores 

de 18 anos  deverão dirigir-se à escola mais próxima de sua residência para realizarem a 

respectiva matrícula através do preenchimento do formulário eletrônico no sistema e-

cidade,  respeitando  os  horários  de  funcionamento  da  Unidade  Escolar  e  calendário 

específico a ser publicado.

§2º –  Na impossibilidade de uso do formulário eletrônico do sistema e-cidade, 

poderá ser utilizado o formulário de matrícula impresso, com a devida autorização da 

Gerência de Matrículas – GEMAT/SEDUC.

§3º –  Esta orientação é concernente para a  confirmação da matrícula e para 

matrícula de novos estudantes, conforme calendário ora estabelecido.

Art.  3º  -  O número  de  educandos  a  serem matriculados  por  ano/série/turma,  deve 

respeitar a demanda local e, preferencialmente, obedecerá à seguinte composição:

a) Educação Infantil:

                  Crianças de 04 e 05 anos - 20 estudantes por sala;

Crianças  de  até  03  anos  serão  matriculadas  nos  CIEI’s  e/ou  nas  escolas 

comunitárias, confessionais e filantrópicas conveniadas – 20 estudantes por 

sala.

b) Ensino Fundamental:

1º. Ano – 25 educandos por sala;

2º. Ano – 25 educandos por sala;

3º. Ano – 25 educandos por sala;

4º. Ano – 30 educandos por sala;

4asérie/5º Ano – 30 educandos por sala;

5ª Séries/ 6º ano - 35 educandos  por sala

6ª serie/ 7º ano – 35 educandos  por sala

7ª e 8ª. Séries – 40 educandos  por sala;



c) Educação de Jovens e Adultos;

TEMPO DE FORMAÇÃO I 

EIXO I  – Alfabetização (Programa Brasil Alfabetizado ou Projeto 

Alfabetiza Camaçari)

EIXO II  – 1ª e 2ª série – 30 educandos por sala;

EIXO III  – 3ª e 4ª série – 35 educandos por sala;

TEMPO DE FORMAÇÃO II

EIXO IV  – 5ª e 6ª série – 40 educandos por sala;

EIXO V – 7ª e 8ª série – 40 educandos por sala;

TEMPO DE SABER

EIXO IV  – 5ª e 6ª série – 40 educandos s por sala;

EIXO V – 7ª e 8ª série – 40 educandos por sala;

Art. 4º -  Os pais ou responsáveis pelos educandos, assim como maiores de 18 anos 

matriculados no Sistema Municipal  de Ensino e que estejam cursando regularmente, 

deverão confirmar a matrícula no período de 26 de novembro a 12 de dezembro de 

2012 em sua Unidade Escolar, no horário do seu respectivo turno, a fim de garantir a 

vaga para o ano letivo de 2013.

§1º – Os pais, responsáveis ou educandos que não confirmarem a matrícula no 

período determinado, perderão o direito à vaga, passando a concorrer com os educandos 

novos no Sistema Municipal de Ensino.

§2º -  No período de confirmação da matrícula,  a direção da Unidade Escolar 

deverá disponibilizar funcionários devidamente instruídos para a orientação aos pais, 

responsáveis e educandos, no preenchimento do referido formulário.

§3º - No ato da confirmação da matrícula, o educando ou seu responsável legal 

deverá estar munido dos documentos  pessoais:  carteira  de identidade ou certidão de 

nascimento e comprovante de residência.

Art. 5º -  Estabelecer o período de  08 a 25 de janeiro de 2013 para a matrícula dos 

educandos novos no Sistema Municipal de Ensino.



§1º - A matrícula do educando desistente ou evadido do ano letivo de 2012 e dos 

que  não  confirmarem matrícula  deverá  ser  efetivada  juntamente  com os  educandos 

novos.

§2º - No ato da matrícula, os educandos novos do Sistema Municipal de Ensino 

deverão entregar a seguinte documentação:

1. Histórico Escolar (original) ou Atestado Escolar com validade de 60 dias;

2. Certidão  de  Registro  Civil  ou  Cédula  de  Identidade  (cópia)  com  os 

respectivos originais para conferência;

3. Comprovante de residência;

4. 02 (duas) fotos 3x4 recentes.

5. Cartão de Vacinas.

§3º - Não sendo apresentado o Histórico Escolar no prazo de 60 (sessenta) dias, 

caberá à Direção da Unidade Escolar adotar as providências cabíveis, a saber:

1. Comunicação escrita aos pais ou responsáveis;

2. Suspensão do educando das atividades escolares  até que a situação esteja 

regularizada;

3. Cancelamento de matrícula.

Art.  6º  -  Determinar  que os educandos,  na faixa etária  entre  06 e 15 anos,  tenham 

prioridade  para  a  matrícula  no Ensino Fundamental  Regular,  nos  turnos  matutino  e 

vespertino.

Art. 7º – Efetivar a matrícula dos educandos retidos por dois anos consecutivos e que 

mantenham sobre essa condição uma distorção de idade/série, na unidade escolar a que 

estão vinculados. 

§1º  –  Os  estudantes  com  16  e  17  anos  serão  contemplados  nas  classes  de 

regularização do fluxo escolar ou em turmas da educação de jovens e adultos.

Parágrafo  único –  Sempre  que  possível,  respeitando  as  particularidades  da 

estrutura socioeconömica, o educando em distorção idade/série poderá ser encaminhado 

para unidades escolares que possuam atividades no contra turno escolar.



Art. 8º - O cancelamento da matrícula se dará pelos seguintes motivos:

1. Quando o educando não tiver frequência até 30.04.2013.

2. Quando não apresentar o Histórico no prazo de 60 dias.

3. Quando solicitado pelo pai ou responsável ou pelo educando maior de idade.

Art. 9º - No ato da matrícula, o educando ou seu responsável legal, assinará um Termo 

de Responsabilidade, comprometendo-se:

1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da Unidade Escolar.

2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, muros, salas, sanitários, 

áreas  de  circulação,  mobiliário,  equipamentos  materiais  e  outros  bens  – 

ressarcindo a escola por quaisquer danos que venha a causar.

3. Estar ciente e cumprir o Termo de Responsabilidade que reza o art. 9º desta 

Portaria.

Art. 10 – Caberá ao responsável legal pelo estudante estar munido dos documentos 

comprobatórios de guarda ou tutela emitidos pela Vara da Infância e Juventude.

Art. 11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação – 

SEDUC e, quando necessário, divulgados em documentos específicos.

Art.  12  –  Esta  Portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 

disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012.

LUIZ VALTER DE LIMA

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


