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1. Significado da Matrícula

Prestes a findar o ano letivo de 2016, é tempo de preparar a chegada do ano letivo de 2017. Essa preparação 

se inicia com o planejamento da realização da matrícula dos alunos por cada escola. E, realizar a matrícula do aluno, 

precisa ser para a escola o ato de acolhimento de cada educando e de sua família. 

Neste sentido, deixa de ser uma atividade puramente burocrática e se torna um processo pleno de vivência 

cidadã. Cumpre, portanto, aproveitar para estreitar o relacionamento família / escola, tendo por base o que diz a 

sabedoria popular quando afirma que a primeira impressão é a que fica. Faça-se, então, da matrícula do aluno, em 

cada ano, um primeiro momento de uma relação que deve ser promissora no sentido da permanente busca por 

respeito mútuo e construção de fortes laços afetivos, que fortaleçam a construção de uma caminhada bem iniciada, 

continuamente alimentada pela certeza de que escola e família são organismos vivos em que as pessoas que os 

integram, convivem e aprendem a tornar a educação daqueles por quem são responsáveis, uma ação cuja essência é 

a colaboração recíproca.. 

Com este significado espera-se que, também neste ano de 2017, mantenha-se o desenvolvimento do processo 

de matrícula com o entendimento de que se deseja que a escola municipal de Fortaleza se mostre acolhedora e 

comprometida com o sucesso dos seus educandos em todos os momentos de sua relação com esse(a) estudante e sua 

família.  É preciso fortalecer os vínculos afetivos entre a escola e a família com a convicção de que construindo bem 

esse caminho, também se estará gestando a necessária parceria que resultará em uma ação educativa na qual todos 

cooperam para alcançar o sucesso.      

Vale, portanto, continuar fazendo acontecer a escola defendida por Paulo Freire: a escola que é “o lugar onde 

se faz amigos”, onde todos são gente, “gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima”. Onde o 

“diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente” que, juntos, 

fazem dessa escola um espaço de luta pela dignidade da vida de todos. 

Escola que no dizer de Rubem Alves “são asas. Existem para dar aos pássaros coragem para voar.” 

Lindalva Pereira Carmo 
Secretária Adjunta da Educação
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1.1. Significado da Lotação

A lotação dos servidores públicos nas escolas é um momento importante para a organização e funcionamento 

do sistema público municipal de ensino, bem como para a segurança jurídica dos servidores. 

O objetivo da lotação é alocar bem os seus recursos humanos nos espaços institucionais da rede pública municipal 

de ensino, visando à melhoria da qualidade da organização do trabalho didático e pedagógico, e assegurando direitos, 

deveres e oportunidades iguais aos profissionais da educação.

Para que tudo transcorra de forma harmônica, há necessidade da integração e participação da Escola, Distrito 

de Educação, COGEP e demais Coordenadorias.

Garantir a atuação de professores efetivos em todas as turmas e componentes curriculares da rede municipal de 

ensino, com vistas a garantir o cumprimento dos 200 dias letivos e o mínimo de 800 horas-aulas, e consequentemente 

a elevação dos indicadores educacionais.

É direito de o servidor público ser lotado e dever do poder público lotá-lo com diretrizes preestabelecidas, 

observando os princípios legais que norteiam os atos da Administração Pública.

Favorecer a implementação eficaz do projeto político-pedagógico da escola e a importância da lotação do 

servidor nas unidades escolares.

Neste processo é indispensável também respeito ao interesse público, imparcialidade, ética, transparência, racionalidade, 

coerência nas informações e agilidade, de modo a garantir o pleno atendimento ao calendário letivo de 2017.

1.2. Premissas da Lotação

Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da SME, através da Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas – COGEP em parceria com as Coordenadorias dos Distritos de Educação.

Para efeito do processo de lotação, denomina-se PROFESSOR REGENTE o professor pedagogo da Educação 

Infantil e Fundamental I, titular da turma, mesmo que com carga horária diferenciada. Neste sentido, busca-se priorizar 

o maior tempo de interação entre professor e aluno, como forma de fortalecer os vínculos afetivos entre eles. Isto é 

pedagogicamente importante até como elemento de melhoria da disciplina escolar. 

Os servidores com regime de trabalho de 300 (trezentas) horas mensais na rede municipal de ensino, que estão em 

cargo comissionado (diretores, coordenadores e outros) deverão ser lotados (segunda matrícula) em escolas polos de EJA, 

preferencialmente na mesma escola patrimonial, para desenvolver suas atividades no turno noturno.

2. Do ano letivo

O ano letivo das instituições da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza tem, no mínimo, 800 horas/aula e 200 

dias letivos, de acordo com o que determina a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, no art. 24, inciso 
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I. Ressalte-se que as Escolas Municipais de Tempo Integral têm carga horária ampliada para mil e quatrocentas (1400) 

horas do 1º ao 7º ano e para mil, quatrocentas e oitenta horas (1480) para os 8º e 9º anos.

2.1. Critérios Gerais de Lotação

2.1.1 A lotação de professores nas escolas públicas municipais, ressalvados os critérios estabelecidos no Art.80 

da Lei nº 5895/84 – Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza deve ser feita de acordo com a habilitação 

do professor e as disciplinas constantes do mapa curricular cadastrado no SGP, e o número de turmas ofertadas, 

conforme conveniência da rede, obedecendo à seguinte ordem de prioridade:

I. Professores efetivos com regime de trabalho de 300 (trezentas) horas mensais na Rede Municipal de Ensino; 

(incluindo horas de outro cargo);

II. Professores efetivos com regime de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais;

III. Professores efetivos com regime de trabalho de 100 (cem) horas mensais;

IV. Professores com carga horária reduzida;

V. Professores efetivos, com carga horária suplementada nos termos da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 

1984 e alterações posteriores;

VI. Professores substitutos contratados, selecionados nos termos da legislação específica e instruções 

normativas pertinentes.

2.1.1.1 A lotação dos demais cargos do grupo do Magistério será em conformidade com o número de alunos 

matriculados na escola;

2.1.2 Resguardados os interesses da administração pública, é recomendável a concentração da carga horária 

do professor numa mesma unidade escolar antes do início do semestre letivo. 

2.1.3 A lotação de professores nas turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental será feita por disciplina, 

considerando a sua habilitação conforme ato de admissão e orientações do Conselho Municipal de Educação. 

2.1.4 Para 2017, não haverá deslocamento de professores do turno diurno para o noturno. 

2.1.5 O professor efetivo não poderá ocupar carência ocasionada pelo afastamento temporário de outro 

professor efetivo.

2.1.6 A lotação do professor de Educação Física obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

I. Turmas de 6º a 9º Ano;

II. Supridas todas as carências de 6º ao 9º Ano, a lotação do professor de Educação Física obedecerá à 

ordem decrescente de lotação do 5º ao 1º ano;

2.1.7 A lotação total da carga horária do professor em sala de aula, deverá ser garantida, ficando sob a 

responsabilidade do Distrito de Educação acompanhar e resolver em articulação com as Coordenadorias de Educação 
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Infantil, Ensino Fundamental e de Gestão de Pessoas, situação excepcional de carga horária ociosa. Carga Horária 

não lotada em um período superior a 30 dias implicará em medidas administrativas, após a notificação do 

servidor;

2.1.8 Excepcionalmente poderá ser autorizado lotação de professores em projetos, obedecendo a orientações 

específicas da SME, e confirmação junto ao Distrito de Educação, sempre priorizando a carga horária nos conteúdos 

programáticos da(s) turma(s).

2.1.9 O (a) professor (a) em Estágio Probatório deverá ser lotado (a) exclusivamente em regência de classe;

2.1.10 A suplementação de carga horária, na Educação Infantil, Ensino Fundamental de ensino regular, e 

Escolas de Tempo Integral, mediante as condições da escola, somente será possível após análise do Distrito de 

Educação, autorização do Secretário de Educação e emissão de memorando de lotação pela Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas – COGEP.

2.1.11 O servidor que não tem vínculo com a SME e que assumirá cargo comissionado, deverá ser encaminhado 

pela Coordenadoria competente à COGEP para a lotação, munido da documentação necessária para os 

registros no SGP e implantação em folha de Pagamento através do CONSISTH, após a publicação do Diário Oficial do 

Município. 

2.1.12. Para efetivação de deslocamento de Professor far-se-á necessário: 

I. Ter a garantia de que todos os professores efetivos da escola pretendida já estejam lotados com sua carga 

horária total; 

II. Que as turmas e o número de alunos estejam definidos e confirmados no SGE, atentando sempre para o 

atendimento da quantidade máxima estabelecida na Resolução do CME.

III. Que as carências estejam, em tempo hábil, devidamente registradas;

IV. Que todas as informações exigidas no ato de solicitação estejam completas;

2.1.13. Para os demais profissionais do Grupo do Magistério, lotados em escolas, nos Distritos ou na sede da 

SME, bem como Professores Readaptados, a solicitação de remoção será feita por processo físico, cuja tramitação 

será via SME/COGEP e serão analisadas conforme a data de entrada de processos.

2.1.14. Não haverá devolução de professor salvo se o motivo for o de não formação de turma. 

2.1.15. Os critérios para desempate na disputa de uma mesma vaga serão os mesmos do 

estabelecidos no Art. 80 da Lei nº. 5895 de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do Magistério do 

Município de Fortaleza), acrescido do inciso V, a saber:

I. Maior tempo de exercício docente na escola.

II. Maior tempo de exercício docente na rede.

III. Maior idade.

IV. Maior número de filhos.
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V. Proximidade do domicílio.

O critério de antiguidade garante a prioridade de lotação na escola. A definição da turma é uma prerrogativa 

do núcleo gestor da escola, que deverá considerar razões objetivas relacionadas com o melhor desempenho da turma.

2.1.16 O servidor que esteja em qualquer situação de Afastamento seja para estudo, cessão/disposição, função 

eletiva, acompanhar cônjuge, licença para trato de interesse particular, cargo comissionado em escola ou na SME, ao 

retornar à função de origem, deverá ser lotado exclusivamente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas para 

garantir as alterações e movimentação em folha de pagamento.

2.1.17 O professor no atual exercício de sala de aula que for autorizado para ocupar qualquer outra função 

ou cargo comissionado na SME ou escola, ao ser alterada a lotação, terá a Gratificação de Regência de Classe 

alterada para Permanência em Serviço a partir da data inicial da nova lotação. 

2.1.18 Serão canceladas a Gratificação de Regência de Classe ou de Permanência em Serviço do servidor cedido 

à administração pública municipal, estadual ou federal a partir da data de alteração da lotação.  Com exceção do 

Gabinete do Prefeito, IMPLANFOR, SEGOV, SEFIN, CGM, SEPOG e PGM, conforme lei Nº 0212/2015.

2.1.19 O professor de licença saúde ou Maternidade deverá obrigatoriamente, ser lotado pela escola para o ano 

letivo de 2017.

2.1.20 O professor admitido na Rede Municipal de Ensino para lecionar à época, disciplinas do Ensino Médio 

deverão ser lotados em sala de aula nas disciplinas de áreas afins do Ensino Fundamental.

2.1.21 Compete à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, coordenar todo o processo de lotação, e oferecer apoio 

técnico às lotações de professor realizadas no âmbito da escola ou do Distrito de Educação, cada um em sua área de 

abrangência.

3. Diretrizes para a matrícula

3.1. Objetivo das Diretrizes

•	Proporcionar	transparência	e	organização	no	processo	de	matrícula.

•		Priorizar	o	atendimento	às	crianças	e	jovens	em	situações	de	vulnerabilidade.

•	Agilizar	os	procedimentos	de	acomodação	e	identificar	a	demanda	real,	visando	ao	planejamento	de	ações			

 para a ampliação do atendimento.

3.2. Da Documentação Necessária

Para realizar a matrícula, os novos alunos devem apresentar os seguintes documentos:

•	Certidão	de	Nascimento.	

•	Documento	de	Transferência	(Histórico	Escolar	ou	Declaração	da	escola	de	origem).	
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•	03(três)	fotografias	3x4.	

•	Cartão	de	Identificação	Social	do	responsável	legal	(NIS).

•	Comprovante	de	residência.

•	Cartão	de	vacinação.

•	CPF	ou	RG	do	responsável,	quando	aluno	for	menor	de	idade.

OBS: Nas Escolas de Tempo Integral, acrescenta-se a seguinte documentação:

•	Termo	de	Adesão	assinado	pelo	responsável,	confirmando	a	opção	pelo	tempo	integral.	

•	Questionário	socioeconômico	devidamente	preenchido	e	assinado	pelo	responsável.

•	Ficha	de	Saúde	do	Estudante	devidamente	preenchida	e	assinada	pelo	responsável.

 Quando o aluno, no ato da matrícula, apresentar apenas a Declaração da escola de origem, é importante 

verificar se na citada Declaração consta o registro do rendimento escolar, aprovação ou se aguarda resultado final. Esta 

informação determina o ano a ser cursado pelo aluno em sua nova escola.

ATENÇÃO! 
A ausência de documentos de identificação não pode ser impedimento 
para efetivação do cadastro de matrícula. Caso o aluno não possua a 

documentação necessária, os Conselhos Tutelares de cada Regional devem 
ser acionados para regularização da documentação.

ATENÇÃO! 
O registro não é a matrícula, mas uma inscrição da criança  

no Sistema de Gestão Educacional. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza 

em creches, para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade e em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, 

considerando na organização dos agrupamentos o corte etário com base na data de 31 de março. 

Nesta etapa da Educação Básica, utilizam-se duas formas de inscrição das crianças: 

a) Para crianças de 0 a 3 anos – realiza-se a inscrição da criança no Registro Único, na Unidade em que os pais 

ou responsáveis pretendem matriculá-la.

b) Para crianças de 4 e 5 anos – realiza-se a matrícula da criança na Unidade Escolar onde os pais ou responsáveis 

têm interesse que ela estude, atendendo o calendário de matrícula.

3.3.1. O que é o Registro Único?

É um procedimento de cadastro adotado pela Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, com a finalidade de 

identificar a demanda de novas matrículas de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. 
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Ressalta-se que, embora a instituição não ofereça um determinado agrupamento ou novas vagas disponíveis 

na ocasião da inscrição, deve ser realizado o cadastro da criança para registro da demanda e providência viável de 

atendimento. 

3.3.2. Quando e onde o Registro Único se realiza?

O cadastro pode ocorrer em qualquer período do ano letivo, constituindo um registro permanente da criança.  

A ficha do Registro Único é preenchida na Instituição onde está sendo pleiteada a vaga. O registro é único, bastando 

realizá-lo uma vez em um CEI/Creche/Escola.

3.3.2. Como é gerada a matrícula?

Após o cadastramento da criança no SGE, o referido sistema organiza a relação das crianças em situações de 

vulnerabilidade, atendendo à ordem de prioridades a seguir discriminada.

  

1. Crianças com deficiência. 

2. Filho de professor efetivo, assistente da educação infantil e funcionário. No caso do último citado, o funcionário,  

 a criança terá prioridade na unidade do  efetivo exercício do servidor. 

3. Criança em situação de tutela, de guarda ou abrigo

4. Criança com tempo de cadastro superior a 12 meses (1 ano)

5. Criança beneficiária do Programa Bolsa Família

6. Criança cujo responsável direto trabalha no período diurno

7. Renda per capta inferior a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

Desta forma, cabe:

a) à Unidade Escolar, a divulgação da relação das crianças que terão sua matrícula efetivada, conforme o 

 número de vagas;

b) aos pais/responsáveis, procurarem a Unidade Escolar para conhecimento da referida relação. 

Observação: 
Cabe à secretária da escola patrimonial efetuar o cadastro no Sistema de 
Registro Único, podendo este cadastramento ser realizado no CEI/Creche 

conveniada, nos casos em que contará, para tanto, com assessoramento dos 
Distritos de Educação e SME, se for o caso.  



9

3.3.4. Documentação necessária para o cadastro

•	 Carteira de trabalho ou Declaração que comprove o trabalho.

•	 Cópia da certidão de nascimento

•	 Cópia do comprovante de endereço.

•	 Cópia do cartão de vacina.

•	 Cópia do RG e CPF do responsável. 

•	 Cópia do comprovante da renda mensal da família.

•	 Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência.

•	 Cópia do cartão bolsa família.

•	 2 (duas) fotos 3x4.

3.4. Lotação na Educação Infantil (creche e pré-escola)

3.4.1 A lotação nas turmas da Educação Infantil deverá ser para professores (as) pedagogos (as) que apresentam 

o perfil para o exercício da função, preferencialmente que tenham participado da formação continuada para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino no ano anterior ou tenham concluído/cursando especialização 

em Educação Infantil.

3.4.2 O (a) professor (a) lotado (a) na Educação Infantil (creche e pré-escola) deverá ter, preferencialmente, a CH 

de 200h e sua lotação na mesma unidade escolar e etapa de ensino.

3.4.3 A lotação dos professores deverá atender à necessidade e organização interna de cada Unidade Escolar.

3.4.4 Os Assistentes da Educação Infantil renovarão a lotação para 2017 nas mesmas Unidades Escolares, 

conforme lotação 2016. Não havendo deslocamento dos servidores em Estágio Probatório.

3.4.5 A lotação dos Assistentes da Educação Infantil deverá atender à necessidade e organização interna de 

cada Unidade Escolar.

3.5. Da Matrícula no Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino tem duração de 09 (nove) anos e se estrutura por 

seriação anual, abrangendo, portanto, do 1º ao 9º ano.

A modalidade da Educação de Jovens e Adultos tem duração  de cinco anos e se estrutura em dois segmentos: 

o primeiro segmento de três anos e possibilita a conclusão do Ensino Fundamental 1 e  o segundo segmento  de dois 

anos e possibilita a conclusão do Ensino Fundamental 2.

As Escolas de Tempo Integral terão como público-alvo os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano).
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3.5.1. Das condições de Matrícula nas Escolas de Tempo Integral

a) O aluno deve comprovar ter concluído o ano anterior do Ensino Fundamental ao que pretende cursar, ou o 

ano que concluirá até a confirmação da matrícula.

b) Referido estudante deve ter total disponibilidade de tempo de 2ª a 6ª feira para a jornada escolar integral, 

com início às 7h30 e término às 16h. Sendo que para as turmas de 8º e 9º anos, dois dias da semana, as 

aulas terão o término às 17h. Essa disponibilidade será declarada por documento de adesão assinado pelo 

responsável e pelo aluno. 

c)  A matrícula do estudante novato na Escola de Tempo Integral não obedecerá a nenhum critério seletivo, 

devendo ocorrer por ordem de chegada em cada unidade escolar até finalizar o número de vagas ofertadas

a) O aluno deve comprovar ter concluído o ano anterior do Ensino Fundamental ao que pretende cursar, ou o 

ano que concluirá até a confirmação da matrícula.

b) Referido estudante deve ter total disponibilidade de tempo de 2ª a 6ª feira para a jornada escolar integral, 

com início às 7h30 e término às 16h. Sendo que para as turmas de 8º e 9º anos, dois dias da semana, as 

aulas terão o término às 17h. Essa disponibilidade será declarada por documento de adesão assinado pelo 

responsável e pelo aluno. 

c) A matrícula do estudante novato na Escola de Tempo Integral não obedecerá a nenhum critério seletivo, 

devendo ocorrer por ordem de chegada em cada unidade escolar até finalizar o número de vagas ofertadas.

3.5.2. Da lotação no Ensino Fundamental

O (a) professor (a) com perfil alfabetizador e/ou que comprove a participação nas formações de alfabetização 

(Professor alfabetizador – PAIC, PNAIC, PROFA, Pró-Letramento e GEEMPA) deverão ser lotados preferencialmente nos 

1º, 2º ou 3º anos do Ensino Fundamental; 

O (a) professor (a) regente com carga horária de 200h deverá, preferencialmente, ter sua lotação garantida na 

mesma unidade escolar e/ou no mesmo ano/ série.

A lotação dos professores deverá atender à necessidade e organização interna de cada Unidade Escolar. 

O professor a ser lotado na Escola Municipal de Tempo Integral precisa ter disponibilidade de 200 horas diurnas 

de trabalho, com carga horária multidisciplinar  ou de gestão especializada. Este professor deve ser lotado em regime 

de trabalho de 40 horas semanais na mesma escola.

3.6. Da Matrícula na Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA

Segundo o que estabelece a LDB, Art. 37, a matrícula na EJA é para as pessoas que não tiveram, por algum 
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motivo, condições de cursar o ensino fundamental na idade própria. Portanto, a idade para a matrícula de alunos 

(as) na EJA é a partir de 15 anos de idade completos. Os alunos menores de 15 anos deverão efetuar a matrícula 

obrigatoriamente no ensino fundamental regular nos turnos diurnos.

Com vistas à unidade da compreensão que norteia o sistema municipal de ensino de Fortaleza, sobre a 

importância da EJA, transcreve-se, a seguir, o que afirma a Declaração de Hamburgo: 

“A educação de adultos torna se mais que um direito: é a chave para o século XXI; 

é tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena 

participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 

desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre 

os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito 

fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo 

e à cultura de paz baseada na justiça.”

Vale, portanto, um esforço maior para que a rede municipal de ensino garanta ao jovem, adulto e idoso, acesso 

à educação escolar como parte do compromisso de resgate da dívida que se tem com essa população.

A matrícula dos adolescentes com idade entre 15 anos e 17 anos no período noturno deve 

ser feita mediante autorização expressa dos pais/responsáveis. 

Além disso, deverá ser elaborado um Parecer Técnico da escola justificando a matrícula 

desse estudante no turno da noite, com a autorização dos pais e a assinatura do gestor. 

Gradativamente, a rede municipal ofertará matrículas de EJA no período diurno para adolescentes com essas idades.

3.6.1. Da lotação na Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA

A lotação dos (as) professores (as) nas turmas da EJA deverá ser realizada observando as seguintes recomendações:

1º Segmento do Ensino Fundamental (EJA’s I, II e III – 1º ao 5º ano) – os (as) professores (as) que atuarão neste 

segmento deverão, necessariamente, ter formação em Pedagogia e experiência em Educação de Jovens e Adultos;

2º Segmento do Ensino Fundamental (EJA’s IV e V – 6º ao 9º ano) – os (as) professores (as) que atuarão 

neste segmento deverão ser habilitados (as) nas áreas específicas do conhecimento considerando a importância em 

experiência na EJA.

3.7. Da matrícula na Educação Inclusiva

Conforme prescreve o Parecer Nº 17/2001 – CNE/CEB, “Operacionalizar a inclusão escolar – de modo que todos 

os alunos, independentemente de classe, raça, gênero, sexo, características individuais ou necessidades educacionais 

especiais, possam aprender juntos em uma escola de qualidade – é o grande desafio a ser enfrentado, numa clara 
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demonstração de respeito à diferença e compromisso com a promoção dos direitos humanos.” 

No sentido, então, de enfrentar esse desafio com sucesso serão envidados todos os esforços  daqueles que 

integram o sistema de ensino municipal de Fortaleza.

3.7.1. Conceitualização e caracterização do aluno público da Educação Especial

I. Aluno(a) com deficiência

Na perspectiva da educação inclusiva, considera-se aluno(a) com deficiência aqueles que apresentam 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem ter obstruída sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

 

a) Aluno(a) com deficiência auditiva/surdez

a.1 Deficiência Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, aferida por exame de audiometria.

a.2 Surdez - perda auditiva (acima de 71 decibéis) aferida por exame de audiometria. O aluno com surdez tem 

      como primeira língua a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

b) Aluno (a) com deficiência intelectual

Apresenta fragilidades no desenvolvimento intelectual, acarretando dificuldades de aprendizagem e nas 

habilidades práticas, sociais e conceituais. Os alunos com Síndrome de Down serão informados como alunos 

com deficiência intelectual. Para tanto, é necessário realizar sua especificação quanto à Síndrome.

c)  Aluno(a) com deficiência física

Apresenta alterações completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física. Apresenta-se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismos, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho das funções motoras.

d) Aluno(a) com deficiência múltipla

Apresenta associação de duas ou mais deficiências primárias (intelectual /visual/auditiva e/ou física).

E) Aluno(a) com deficiência visual

Apresenta perda total (cegueira) ou parcial de visão (baixa visão), congênita ou adquirida, variando com o nível 

ou acuidade visual.

f)  Aluno(a) com surdocegueira

Apresenta a deficiência auditiva e visual concomitante, em diferentes graus, necessitando desenvolver formas 

diferenciadas de comunicação para aprender e interagir com a sociedade.
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II. Aluno (a) com Transtorno Global do Desenvolvimento

Apresenta um distúrbio do desenvolvimento neurológico nos domínios: sociais/comunicação, déficits e interesses 

fixados e comportamento repetitivos.

III. Aluno(a) com Altas Habilidades / Superdotação

Demonstra potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem 

e realização de tarefas em áreas de seu interesse.

3.7.2. Procedimentos para a matrícula na Educação Especial

O cadastro da matrícula de alunos (as) com deficiência, transtorno Global do Desenvolvimento e altas habilidades/

superdotação deverá ser preenchido para os estudantes novatos (as) e encaminhado à Equipe de Educação Especial 

dos Distritos de Educação para que sejam analisados e incluídos no Sistema de Gestão Educacional (SGE).

No ato da matrícula, o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), por meio de situações lúdicas 

(jogos, brincadeiras) deve realizar uma Avaliação Pedagógica que tem por objetivo identificar o nível de desenvolvimento 

do (a) aluno (a):

a) Nos aspectos motores;

b) Na linguagem oral e escrita;

c) No raciocínio lógico-matemático;

d) No funcionamento cognitivo;

e) Na afetividade (comportamento e interação);

f) Nas relações que o aluno estabelece com o saber.

Para a definição da turma do (a) aluno (a) da Educação Especial deverá ser priorizada a idade cronológica, e 

considerado, ainda, o nível de conhecimento identificado na avaliação pedagógica.

3.7.3. Composição Quantitativa da Turma

A composição quantitativa da turma obedecerá aos critérios especificados na Resolução Nº 001/2009, capítulo 

III, artigo 8º do Conselho Municipal de Educação (CME) de Fortaleza e nas Resoluções CME/CEF Nº 007/2012 e CME/

CEI Nº 010/2013. 

Veja-se, a seguir, transcrição das principais normas desta área.
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§1º O número máximo de estudantes com deficiência, altas habilidades / superdotação ou 

transtorno global do desenvolvimento poderá ser de até 02 (dois) estudantes por turma; 

 §2º Para cada estudante com deficiência, altas habilidades/superdotação ou transtorno global 

do desenvolvimento, o número máximo de estudantes previsto nos incisos I a IV do artigo 7º deverá 

ser reduzido em 02 (dois) estudantes.

A redução de alunos (as) nas turmas é efetivada mediante análise e parecer das equipes da Educação Especial 

dos Distritos de Educação.

Para cada estudante com deficiência na educação infantil, o número deverá ser reduzido em 03 (três) estudantes 

(Conforme Resolução CME/CEI Nº 002/2010, que trata da Educação Infantil), artigo 18 do CME).

3.7.4. Informação dos alunos(as) da Educação Especial no Educacenso

Conforme disposto na Nota Técnica Nº 04/2014-SECADI/MEC:

A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, Transtorno Global 

do Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação, para declará-lo, no Censo 

Escolar, público da educação especial e, por conseguinte, garantir-lhes o atendimento 

de suas especificidades educacionais, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso 

aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito.
 

Dessa forma, para declarar no âmbito do Censo Escolar os estudantes público  da Educação Especial, o professor 

da Sala de Recursos Multifuncionais deverá elaborar o Plano de Atendimento Educacional Especializado (Plano de 

AEE), documento comprobatório de que a escola, institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante público  da 

educação especial. A elaboração do referido documento deve alicerçar-se nas orientações contidas no artigo 4º, da 

Resolução CNE/CEB, Nº 04/2009 e nas especificações do item 6.1, da citada Resolução. 

QUADRO I - ENTURMAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Série
Número máximo de alunos 

por Turma
Número máximo de alunos 

com inclusão na turma
Número Máximo de alunos 

por turma com inclusão

Infantil I 16 2 10
Infantil II e III 20 2 14
Pré-escola 20 2 14
1ª 20 2 16
2ª 25 2 21
3ª ao 5ª 30 2 26
6ª ao 9ª 35 2 31
EJA I 25 2 21
EJA II e EJA III 30 2 26
EJA IV e EJA V 35 2 31
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São consideradas, para efeito de redução do número de alunos (as) nas turmas, as deficiências permanentes como: 
síndrome de Down, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, transtorno global do 
desenvolvimento e paralisia cerebral.

Observação: 
A redução de alunos (as) nas turmas é efetivada mediante análise e parecer 

das equipes da Educação Especial / Inclusão dos Distritos de Educação.

3.7.5. Da lotação na Educação Inclusiva

O (a) professor (a) da Educação Especial/Atendimento Educacional Especializado (AEE), lotado (a) na Sala de 

Recurso Multifuncional, cumprirá obrigatoriamente a carga horária de 200h no efetivo exercício da função. 

A lotação do professor (a) da Educação Especial/AEE nas Instituições conveniadas para o AEE será realizada a 

partir da efetivação de convênio, em conformidade com critérios de cada instituição

O deslocamento do (a) professor (a) da Educação Especial/AEE ocorrerá, IMPRETERIVELMENTE, durante o 

período de lotação com a anuência da Coordenadoria dos Distritos de Educação e da Coordenadoria de Ensino 

Fundamental/Célula de Educação Especial/SME.

Não será permitido ao (a) professor (a) da Educação Especial/AEE acumular outras funções na escola (Presidente 

de Conselho Escolar, Coordenador (a) Pedagógica (a) e Coordenador de Programas).

A lotação do professor de Educação Especial/AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais e nas instituições 

conveniadas será efetivada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, em conformidade com as informações 

encaminhadas pela Coordenadoria de Ensino Fundamental/Célula da Educação Especial.

3.8. Do espaço físico e da ocupação das salas

A formação das turmas na Educação Infantil/Fundamental deve considerar o espaço físico e as especificidades 

do atendimento:

•	 Em creches – 02 (dois) profissionais, no espaço de 1,50m² por criança.

•	 Em pré-escola – 01 (um) professor, no espaço físico de 1,50m² por criança.

•	 No caso de crianças com deficiência, o número de crianças atendidas obedecerá ao estabelecido no 

Quadro I, deste documento.

•	 Nas escolas que atendem Ensino Fundamental, as salas destinadas ao atendimento de crianças da pré-

escola (4 e 5 anos) deverão ser de uso exclusivo desse segmento e de alunos (as) do 1º ano (6 anos), não 

podendo, portanto, serem utilizadas por alunos (as) dos demais anos do Ensino Fundamental.

•	 Orienta-se a distribuição das turmas da pré-escola e 1º ano nos dois turnos, para que as salas fiquem de 

uso exclusivo desses segmentos.

•	 No Ensino Fundamental fica estabelecido o espaço físico de 1m² por aluno.
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3.9. Da divulgação

•	 O processo de matrícula e lotação de professores da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza será divulgado 

amplamente em cada escola municipal, através de cartazes afixados na unidade e em locais de fácil acesso 

à população. Vale ressaltar que os cartazes afixados devem ser os distribuídos e confeccionados pela 

Secretaria Municipal de Educação.

•	 A Assessoria de Comunicação da SME também divulgará amplamente as matrículas na mídia local.

•	  A escola deverá manter exposto o calendário de matrícula de novos alunos, bem como atualizar diariamente 

o quadro real de vagas ofertadas em suas respectivas turmas e turnos de funcionamento.

ATENÇÃO! 
É proibido à escola colocar cartazes com a informação: “NÃO HÁ VAGAS”! 

Caso não tenha vagas, a unidade escolar deve realizar o contato com a 
outra unidade mais próxima e orientar aos pais/responsáveis sobre o melhor 

encaminhamento. É muito importante demonstrar interesse nesse acolhimento

3.10. Da acolhida

     Todos que trabalham na escola, do porteiro ao diretor, devem estar envolvidos e preparados para o momento 

da matrícula. A acolhida na entrada, a orientação correta e a organização da escola são algumas das atitudes que 

fazem diferença e asseguram o êxito do processo. Neste sentido, merecem atenção os seguintes aspectos:

•	 A escola deve disponibilizar aos pais e/ou responsáveis um local agradável e confortável de espera, para que 

se sintam satisfatoriamente acolhidos. 

•	 O preenchimento das vagas deve ser feito exclusivamente por ordem de chegada, podendo a escola distribuir 

senhas para a organização do atendimento à população.

•	 O calendário da matrícula deve ser seguido rigorosamente. Não havendo vagas, a unidade escolar poderá 

entrar em contato com a unidade mais próxima. Persistindo a dificuldade, o cadastro de excedente será 

realizado no SGE.

•	 O gestor da escola deve disponibilizar funcionários que conheçam a documentação necessária à matrícula 

e que, sobretudo, sejam atentos, concentrados e gentis no atendimento ao público.

3.11. Da execução

A matrícula dos alunos novatos dar-se-á através do preenchimento da ficha de cadastro (ver anexo) para inclusão 

no Sistema de Gerenciamento Educacional – SGE.
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O calendário para matrícula de novos alunos deve ser rigorosamente obedecido, não podendo ser modificado 

por nenhuma escola, sob pena de prejudicar todo o planejamento elaborado e o atendimento à comunidade.

4. Da enturmação

O processo inicia-se a partir da projeção de turmas, período em que a unidade escolar se organiza respeitando 

as diretrizes no tocante ao quantitativo de alunos por sala, idade, ano; e finaliza no início do ano letivo de 2017, 

visando assim, a um melhor atendimento e acomodação.

4.1. Da enturmação no Ensino Fundamental

O número de alunos(as) por idade e ano obedece ao que se segue: 

QUADRO II

Ano Idade Própria Número Máximo de Alunos por turma

Infantil I 01 ano 16
Infantil II 02 anos 20
Infantil III 03 anos 20
Infantil IV 04 anos 20
Infantil V 05 anos 20
1º 06 anos 20
2º 07 anos 25
3º 08 anos 30
4º 09 anos 30
5º 10 anos 30
6º 11 anos 35
7º 12 anos 35
8º 13 anos 35
9º 14 anos 35
EJA I A partir de 15 anos 25
EJA II A partir de 15 anos 30

Ano Idade Própria Número Máximo de Alunos por turma

EJA III A partir de 15 anos 30
EJA IV A partir de 15 anos 35
EJA IV A partir de 15 anos 35

Observação: 
Vale salientar que o preenchimento dos dados na ficha de matrícula do 

aluno é obrigatório, tendo em vista se tratar de um documento que ficará 
arquivado na pasta escolar do aluno para possíveis consultas.
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•	 Existindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência, o número de alunos (as) por 

turma obedece ao estabelecido no Quadro I, anteriormente apresentado.

•	 Para as turmas do Infantil I, II e III serão considerados 2 (dois) agrupamentos no mesmo espaço.

•	 Para as turmas do Infantil IV e V será considerado um agrupamento de 20 alunos, de acordo com a Resolução 

CME/CEI nº 014/2016, que modifica a tabela do artigo 17 da Resolução CME/CEI nº 002/2010.

•	 A enturmação do (a) aluno (a) com 06 (seis) anos de idade deve ser efetuada no 1º ano do Ensino 

Fundamental, tendo ele (a) cursado, ou não, a pré-escola.

•	 O (a) aluno (a) em distorção idade/ano deve ter sua matrícula garantida e, após diagnóstico do seu nível de 

conhecimento, será conduzido (a) ao ano adequado.

•	 Somente pode ser matriculado (a), nas turmas da EJA, o (a) aluno (a) com 15 (quinze) anos completos no 

ato da matrícula.

Da enturmação na Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA

•	 O (a) aluno (a) novato (a) sem qualquer registro escolar, somente será enturmado (a) após efetivo diagnóstico 

realizado pelo professor, em um período de 15 a 30 dias. De acordo com o resultado, o (a) aluno (a) será 

conduzido (a) à turma que melhor se adequar ao seu nível de conhecimento.

•	 Aluno (a) novato (a) com histórico escolar deve ser encaminhado (a) para a respectiva turma, conforme 

quadro abaixo:

Segmentos Turmas Anos equivalentes
Número Máximo de 

Alunos

I
EJA I 1º 25
EJA II 2º e 3º 30
EJA III 4º e 5° 30

II
EJA IV 6º e 7º 35
EJA V 8º e 9º 35

5. Acomodação da demanda registrada e não atendida de imediato

Após o processo de matrícula, a SME - SEDE e Distritos de Educação fazem um trabalho de acomodação dos 

alunos que não se matricularam por terem se esgotado as vagas pré-estabelecidas. Para conhecimento real da demanda, 

é obrigatório o registro do cadastro de excedente no SGE. Para a acomodação dos alunos excedentes de 2017, os 

Distritos de Educação e a Célula de Pesquisa e Dados Educacionais-CEPEDE/SME, de posse dos relatórios nominais 

e quantitativos do SGE, fazem um mapeamento das escolas para atenderem à demanda excedente, priorizando o 

atendimento das crianças da pré-escola próximo da residência.
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6. Cronograma de Matrícula 2017

Data Ação Responsável

05 a 9/09/2016
Formação sobre o novo sistema SGE: cronograma da 
matrícula e mapa de classe

CEPEDE e COTECI

20 a 30/09/2016
Criação do mapa de classe das unidades escolares no 
SGE

CEPEDE, COTECI, DISTRITOS 
DE EDUCAÇÃO e UNIDADES 

ESCOLARES

10 a 17/10/2016
Formação sobre Remanejamento Intrarrede e 
Confirmação de veteranos

CEPEDE e COTECI

10 a 14/10/2016 
17/10/2016

Remanejamento Intrarrede - organização no SGE
Início da Confirmação de veteranos no SGE

CEPEDE, COEF,  DISTRITOS e 
UNIDADES ESCOLARES

07 a 18/11/2016 Matrícula antecipada da Educação Especial CEPEDE, COEF,  DISTRITOS e 
UNIDADES ESCOLARES23 a 30/11/2016 Análise das fichas pelos Distritos e inserção no SGE

22 a 28/11/2016

3ª etapa da Formação sobre as etapas da matrícula: 
remanejamento externo, matrícula antecipada da 
Educação Especial, matrícula antecipada da EJA, registro 
único, matrícula de novatos e cadastro de excedente

CEPEDE e COTECI

12 a 16/12/2016

Para os estudantes regularmente matriculados em outras 
Escolas Municipais da Rede que serão remanejados 
e os de matrícula em escola regular que optarem pela 
transferência  para as Escolas de Tempo Integral

 ASSEDI, CEPEDE, DISTRITOS e 
ESCOLAS

   02 a 08/12/2016 Sondagem com as famílias das crianças inscritas

COEI, CEPEDE, DISTRITOS, 
ESCOLAS, CEI’s  e CRECHES 

CONVENIADAS

12 a 16/12/2016
Inscrição no Registro Único para novas matrículas na 
Educação Infantil. 

    19 a 22/12/2016
Organização da listagem

23/12/2016 Divulgação da listagem de inscritos

Novembro/Dezembro de 2016 Etapas do Remanejamento Externo no SGE CEPEDE, ASSEDI, COTECI, 
DISTRITOS DE EDUCAÇÃO e 

ESCOLASJaneiro de 2017 Matrícula de alunos remanejados para o Estado

01 a 30/12/2016
Matrícula antecipada de alunos novatos da Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos – EJA - Diversidade

CEPEDE,COEF, DISTRITOS DE 
EDUCAÇÃO e ESCOLAS

09 a 13/01/2017
Matrícula de alunos novatos da Rede Municipal de 
Fortaleza

SME, CEPEDE, DISTRITOS e 
UNIDADES ESCOLARES

16 e 17/01/2017
2ª Chamada da Matrícula SME, CEPEDE, DISTRITOS e 

UNIDADES ESCOLARES

18 a 24/01/2017
Organização das turmas de 2017 no Sistema – SGE CEPEDE, DISTRITOS DE EDU-

CAÇÃO, e UNIDADES ESCO-
LARES

25/01/2017
Início das aulas - período letivo de 2017 SME, DISTRITOS e UNIDADES 

ESCOLARES

Legenda: SME (Secretaria Municipal da Educação); ASSEDI (Assessoria Técnica de Educação Integral); CEI (Centro de 

Educação Infantil);CEPEDE (Célula de Pesquisa e Dados Educacionais); COEF ( Coordenadoria de Ensino Fundamental); 

COEI (Coordenadoria de Educação Infantil); COTECI (Coordenadoria de Tecnologia da Informação);  EJA (Educação de 

Jovens,  Adultos e Idosos).



20

6. Cronograma de Lotação 2017

Data Encaminhamento Detalhamento
22/11 a 28/11 Formação sobre as Diretrizes e Orientações COGEP 

22/11 a 09/12
Projeção interna de lotação (no papel) de todos os 
servidores efetivos da escola.

Situações definidas em 
conjunto por Núcleo Gestor e 
Professores.

05/12 a 09/12
Solicitação de deslocamento dos professores oriundos 
das Escolas de Tempo Integral e escolas onde terá o 
Reordenamento de Rede

Atendimento nos Distritos de 
Educação

12/12 a 16/12

Apresentação da projeção de lotação (devidamente 
assinada) ao Distrito para validação. Escola encaminha 
ao Distrito relação dos professores devolvidos por não 
formação de turma e com carga horária ociosa.

Cada Distrito de Educação 
organizará a logística do 
trabalho.

13/12 a 16/12
Entrega das projeções manuais validadas pelos Distritos 
de educação 

Distrito de Educação

12/12 a 16/12
Solicitação de deslocamento dos professores oriundos 
das demais escolas;

Atendimento nos Distritos de 
Educação

19/12 a 29/12
Lotação no SGP de todos os professores e servidores 
efetivos.

Observar rigorosamente as 
orientações da Portaria de 
Lotação. 

10/01 a 22/01
Lotação dos professores que foram devolvidos pela não 
formação de turmas e as cargas horárias ociosas.

Comparecer no início do 
expediente nos Distritos de 
Educação.

18/01 a 22/01
Entrega de documentação e assinatura de contrato dos 
professores substitutos aprovados e convocados do 
Edital nº 14/2016

Comparecer conforme Edital 
de convocação

25/01 

Distritos respondem (deferidos) as solicitações de 
deslocamento dos professores e realiza a lotação

O Distrito de Educação 
encaminha as solicitações a 
COGEP que efetiva a lotação e 
comunica ao professor.

26/01/17
Lotação dos professores substitutos convocados Edital nº 
14/2016

Local e horários a definir.

01/02/2017
Vigência da lotação dos professores substitutos 
(convocados Edital nº 14/2016 )

Local e horários a definir.

8. Formação dos agentes da matrícula

     Para a realização do processo de matrícula 2017, Secretários (as) Escolares, Coordenadores de CEI’s e de 

creches conveniadas, Agentes Administrativos, Diretores das unidades escolares, Superintendentes e Equipes Técnica 

e de Apoio dos Distritos de Educação e da SME, devem participar de um processo formativo no âmbito do Sistema de 

Gestão Educacional (SGE), relativo ao acesso a esse novo sistema. Neste sistema se incluem: cadastro de matrícula, 

movimentação de aluno, atualização de dados, remanejamento externo (dos alunos que irão ingressar na Rede 

Estadual) e remanejamento intrarrede (dentre as escolas municipais), inclusão de estudantes com deficiência, etc.
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9. Criação do Mapa de Classe e confirmação dos veteranos

   As vagas ofertadas para o ano de 2017 serão levantadas pelas escolas, em                         comum acordo com 

seus respectivos Distritos. Em seguida, as próprias unidades escolares preencherão o mapa de classe no SGE.

Na medida em que cada escola faz a confirmação das matrículas dos alunos que nela permanecerão em 2017, 

realiza também as devidas correções das informações contidas no Sistema de Gestão Educacional - SGE, atualizando 

os transferidos e evadidos da sua unidade escolar no ano de 2016. 

Cumpre ressaltar que o aluno confirmado não deverá mudar de escola no momento da matrícula de novatos. 

Seu remanejamento deve ser feito prioritariamente no período da confirmação de veteranos. 

10. Remanejamento intrarrede

A escola fará o remanejamento intrarrede quando não tiver a série subsequente. As unidades escolares que 

se encontram nesta situação deverão encaminhar os alunos para uma unidade mais próxima conforme acordado 

anteriormente com o Distrito de Educação. No planejamento do remanejamento intrarrede, deve ser priorizado o 

deslocamento dos alunos maiores, reafirmando a importância de manter a matrícula das crianças da pré-escola o mais 

próximo possível de suas residências. A família se deslocará no período estabelecido até a unidade que receberá esse 

aluno a fim de confirmar a matrícula do mesmo.

  O mapa de ofertas de vagas estará disponível no SGE, assim que os procedimentos forem concluídos. De 

posse dos dados, a SME disponibiliza em seu site a quantidade de vagas por escola e por ano para os novos alunos de 

2017 e publica na imprensa local para conhecimento de toda a população de Fortaleza.

11. Matrícula de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento 
e altas habilidades / superdotação - Educação Especial

A Secretaria Municipal de Educação (SME) definiu sua política educacional apoiada na Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para alunos com deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados nas escolas públicas.

          Ademais, decidiu realizar a chamada para matrícula antecipada dos (as) alunos (as) público da Educação 

Especial, tendo como objetivos identificar as necessidades educacionais específicas destes alunos, mapear as escolas 

e assegurar de forma prévia a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica, favorecendo 

o princípio da equidade e a garantia de respostas educacionais a todos os alunos.
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11.1. Orientação para a confirmação das matrículas dos alunos das Escolas de 
Tempo Integral

A confirmação das matrículas de veteranos para as Escolas Municipais de Tempo Integral seguirá as orientações 

acima descritas, acrescentando ainda as seguintes condicionalidades:

•	Para	 a	 confirmação	 da	matrícula	 do	 aluno	 veterano	 na	 Escola	Municipal	 de	Tempo	 Integral,	 os	 pais	 e/ou	

o responsável deverão comparecer à escola, juntamente com o aluno, para assinar o termo de adesão às normas 

previstas para o ingresso.

•	No	ato	da	confirmação,	os	pais	e/ou	responsável	deverão	preencher	o	questionário	socioeconômico	e	a	ficha	

de saúde do estudante.

•	Será	necessária	a	entrega	de	03	fotos	3X4	atualizadas	e	do	comprovante	de	residência	atualizado	(conta	de	

luz, água, telefone ou correspondência bancária). 

•	Ter	total	disponibilidade	de	tempo	de	2ª	a	6ª	feira,	para	a	jornada	escolar	integral	com	início	às	7h30	e	término	

às 16h (6º a 9º anos), declarada por documento de adesão assinado pelo responsável e pelo aluno.

Ter idade até:

             08 anos para o 1º ano

             09 anos para o 2º ano

             10 anos para o 3º ano

             11 anos para o 4º ano

             12 anos para o 5º ano

             13 anos para o 6º ano

             14 anos para o 7º ano

             15 anos para o 8º ano

             16 anos para o 9º ano

O critério de idade para a matrícula, constante do item anterior, considera a aceitação de até dois anos de 

distorção idade/série.

Os alunos que não desejarem aderir às condicionalidades das Escolas Municipais de Tempo Integral serão 

encaminhados às unidades escolares mais próximas de suas residências ou para aquela de sua preferência, indicada 

por seus responsáveis no ato da confirmação da matrícula. Esse processo será de responsabilidade da secretaria da 

escola, com acompanhamento dos Distritos de Educação. 

Após o preenchimento das vagas previstas para as Escolas Municipais de Tempo Integral, os alunos remanescentes 

seguirão as mesmas orientações previstas para os demais que não desejaram aderir à jornada ampliada.
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12. Remanejamento externo dos alunos de 6º ao 9º ano / EJA para as escolas 
estaduais

O Sistema Municipal de Ensino é responsável por garantir prioritariamente, a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e  EJA. O  remanejamento  dos alunos  que concluírem o 9º ano do Ensino Fundamental e ou a EJA V, 

na Rede Municipal, para o  1º ano  do  Ensino Médio  (regular  ou na  modalidade  EJA)  da  Rede  Estadual,  deve ser  

realizado  de  maneira  articulada e  negociada, no  sentido de  garantir  a  continuidade da formação dos estudantes.

As unidades escolares poderão também fazer pelo novo sistema o remanejamento dos alunos de 6º, 7º e 8º 

anos, que não tenham sido atendidos por outra escola municipal. Para realização do processo de remanejamento 

externo, cada escola terá acesso, através do SGE, a um relatório contendo todas as escolas da Rede Estadual que 

ofertarão vagas para 2017. 

IMPORTANTE: A continuidade do aluno na rede municipal de ensino de Fortaleza deve merecer todo esforço 

das direções escolares da citada rede. Entretanto, a Rede Municipal deve priorizar a garantia da abertura de vagas 

na pré-escola e fundamental I, em razão da rede estadual estar saindo desse atendimento. Nesse sentido, algumas 

unidades escolares poderão também fazer o remanejamento externo dos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos, que não 

tenham sido atendidos por outra escola municipal.

Ao final do processo de remanejamento será expedido um documento pela unidade de Ensino Municipal, 

informando à escola estadual na qual o aluno deverá apresentar-se para efetuar sua matrícula no período divulgado, 

a fim de confirmar sua vaga na unidade desejada

13. Matrícula de novatos

13.1. Procedimento para o processo de matrícula de alunos novatos

A matrícula de novos alunos, acontece em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, 

possibilitando ao aluno deslocar-se para a unidade mais próxima de sua residência para efetuar a sua matrícula. 

A matrícula de novos alunos, assim como as demais etapas, acontece via internet. Caso a escola não esteja 

devidamente equipada, utiliza-se do recurso tecnológico da escola mais próxima ou do Distrito de Educação. 

Para tanto, cada unidade escolar possui login e senha com os quais atualiza os dados referentes à situação 

escolar de seus alunos, com limitações pré-definidas.

A compreensão do processo de matrícula de novos alunos e a atenção aos seus passos são importantíssimas 

para o sucesso da matrícula 2017.
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13.2. Calendário de matrícula para novos alunos

Idade Data
01 a 06 anos 09/ 01

07 a 09 anos 10/ 01

10 a 12 anos 11/ 01

13 e 14 anos 12/ 01

A partir de 15 anos 13/ 01

13.3. 2ª chamada de matrícula

A 2ª Chamada da matrícula ocorrerá nos dias 16 e 17 de janeiro de 2017. 

Este momento da 2ª Chamada consiste em oportunizar, através de ampla divulgação, a matrícula daqueles 

alunos que não compareceram às unidades escolares quando do período determinado. Esta atividade cumpre o que 

está previsto na LDB em seu artigo 5º § 1º, inciso II.  

Durante esse período, todas as escolas devem funcionar nos três turnos, com a finalidade de acolher o 

cadastramento de matrícula desses alunos, para que se cumpra o que determina a Constituição Federal no seu Capítulo 

III, Art. 208, § 1º, ao prever que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo.

14. Lotações específicas

14.1. LOTAÇÃO DE PROFESSOR READAPTADO 

O professor readaptado terá seis opções de lotação à sua escolha e serão designados para tais mediante 

Portaria da SME, devendo ser lotado por turno, somente 01(um) professor para cada opção. 

I. Coordenador do Programa Mais Educação no âmbito escolar;

II. Apoio ao Programa Mais Educação no âmbito escolar para professor com carga horária reduzida de 100 para 50h.

III. Apoio à gestão pedagógica das escolas,

IV. Apoio à gestão pedagógica dos CEI’s, subordinado ao número de alunos matriculados no CEI (a partir 200 alunos), 

V. Apoio à Biblioteca, conforme Edital de adesão.

VI. Apoio as Tecnologias, conforme Edital de adesão.

14.1.1. LOTAÇÃO DE SUPERVISORES E ORIENTADORES, NA ESCOLA.

I. Os Supervisores que não se submeteram à seleção para Coordenação Pedagógica ou cargo de Direção 

permanecem na mesma escola.

II. A lotação está condicionada ao quantitativo de alunos por escola, sendo um por turno;
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Esta lotação será realizada exclusivamente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, exceto os que já estão lotados 

nos devidos cargos e funções.

14.1.2. LOTAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS – ADP 

I. A lotação dos ADP’s está condicionada ao quantitativo de alunos da escola, sendo 1 por turno.

II. Esta lotação será realizada exclusivamente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, exceto os que 

já estão lotados nas funções.

14.1.3. LOTAÇÃO DE DIRETOR, VICE-DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO E 

SECRETÁRIO.

I. Compete exclusivamente, à Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP, a lotação de Diretor, Vice-

Diretor e Coordenador Pedagógico, submetidos à Seleção ou Chamada Pública para provimento dos referidos cargos, 

após publicação do resultado no site da SME e homologação do(s) resultado(s). 

II. A lotação do Secretário escolar de competência da COGEP ocorrerá após encaminhamentos da Coordenadoria 

de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar;

III. Para ocupar o Cargo de Núcleo Gestor o limite máximo de carga horária será de 300 horas, seja da rede 

municipal ou cedida, e a lotação será em escolas que funcionam três turnos; 

IV. Servidores cedidos de outros órgãos, serão lotados a partir da autorização prévia do órgão cedente ou após 

a publicação em Diário Oficial;

V. A lotação exclusivamente de Cargo comissionado ocorrerá após o encaminhamento oficial da Coordenadoria 

de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar, a partir da publicação no Diário Oficial;

VI. O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado, quando exonerado deste, será informado via Comunicação 

Interna – CI pelo Distrito de Educação ao qual está vinculado, para dirigir-se à Coordenadoria de Gestão de Pessoas – 

COGEP, efetivando sua imediata lotação, no prazo de um dia útil.

14.1.4 LOTAÇÃO DE PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL – 1º AO 5º ANO

Será lotado no projeto da Psicomotricidade Relacional professor efetivo com           carga horária de 200 horas, 

com especialização na área, designado pela SME. Terá prioridade o professor que tenha desenvolvido, com bom 

desempenho, o projeto no ano letivo de 2016.

O projeto será desenvolvido em escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social e com baixo desempenho 

no SPAECE-ALFA.

O professor, ao retornar às atividades de sala de aula, terá vaga garantida na escola de origem e não em turma 

específica.
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Os critérios gerais estão previstos nos artigos 90 a 94 do Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza. 

Portanto, não ocorrerá deslocamento durante o semestre letivo.

Para o ano de 2017 este procedimento obedecerá ao cronograma desta Diretriz, constando: 

a) o período de solicitação, que será via formulário (padrão) disponibilizado no Distrito de origem;

c) a efetivação de lotação no Sistema SGP e entrega do Memorando pelos Distritos de Educação. 

Os motivos de Deslocamento:

I)  Mudança de Endereço

II) Em casos de excepcionalidade

São condições indispensáveis para que o deslocamento do professor seja efetivado (Ato de estabilidade publicado 

carga horaria total e que as carências estejam devidamente registradas em tempo hábil pela escola.

desta Diretriz.

16. Suplementação da carga horária

É de competência do Secretário de Educação a decisão de suplementar a carga horária do Professor.

O Professor, Supervisor Escolar ou Orientador Educacional que se encontra com carga horária suplementada 

a suplementação no ano de 2017 (sem interrupção), desde que: I) exista carência na rede municipal de ensino, em 

sala de aula regular, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), na Secretaria Municipal da Educação ou 

nas Coordenadorias dos Distritos de Educação; II) atenda aos requisitos de formação docente para o suprimento da 

carência; III) declare não acumulação de cargo; IV) a carga horária de origem seja inferior a 240 (duzentas e quarenta) 

horas; V) esteja lotado em unidade escolar (Orientador Educacional ou Supervisor Escolar), sala de aula regular, sala 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE), sede da Secretaria Municipal da Educação ou Coordenadorias dos 

Distritos de Educação, não esteja afastado ou de licença e se encontre com carga horária efetiva completamente lotada. 

VI) tenha desenvolvido, no ano letivo de 2016, um trabalho pedagógico satisfatório, além de comprovar pontualidade 

e assiduidade, atestadas pela escola e Distrito de Educação. 

A concessão de carga horária suplementar para o ano letivo de 2017, para Professor, Orientador Educacional e 

Supervisor Escolar, está condicionada aos critérios supracitados.

D
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17. Responsáveis pelas informações

ASSESSORIA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL – NATÁLIA REBOUÇAS RIBEIRO

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SIMONE CALANDRINE

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL – RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA LIMA

COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE E GESTÃO ESCOLAR – LUCIDALVA PEREIRA BACELAR

CORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - MARIA LUZIA  ALVES GESUÍNO

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – FRANCISCO ARNOUDO ALVES

18. Responsáveis pelas elaboração

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN - MARIA LUZIA  ALVES GESUÍNO

CÉLULA DE PESQUISA E DADOS EDUCACIONAIS – CEPEDE

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - FRANCISCO ARNOUDO ALVES

CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL

ANEXOS

 - Ficha de Matrícula

- Ficha de Registro Único para solicitação matrícula na Educação Infantil (frente e verso)

 A lotação em carga horária suplementar ocorrerá somente para o turno diurno em carência definitiva. 

 A lotação em carga horária suplementar é efetivada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), após 

a autorização expressa do Secretário da Educação. 

 A vigência da suplementação de carga horária terá início a partir do primeiro dia letivo do ano de 2017.  
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ão Possui
(    ) Possui A

tualizado
(    ) Possui N

ão A
tualizado

C
om

provante de Trabalho dos Pais / Responsável
(    ) C

arteira de Trabalho
(    ) D

eclaração do Em
pregador

(    ) N
ão Exerce A

tividade Rem
unerada

Intolerância A
lim

entar
(    ) N

ão Possui
(    ) Possui com

 Laudo
(    ) Possui sem

 Laudo

A
lergia A

lim
entar

(    ) N
ão Possui

(    ) Possui com
 Laudo

N
ão

Sim

(    ) Possui sem
 Laudo

C
riança com

 deficiência - com
provada por laudo m

édico

C
riança com

 deficiência - com
provada por  avaliação pedagógica

Filho de professor efetivo da Rede M
unicipal de Ensino de Fortaleza ou funcionário da creche

C
riança não possui deficiência com

provada 

N
º do N

IT se recebe Benefício da Prestação C
ontinuada - BPC

 

Pais ou Responsável trabalham
 no período diurno

C
riança em

 situação de tutela, guarda ou abrigo

A
utorizo a publicação de fotos da criança _________________________________________ 

no ano de ____________.   Responsável _________________________________.

Beneficiária do Program
a Bolsa Fam

ília
N

º do N
IS da M

ãe:
N

º do N
IS da C

riança:

N
º de pessoas que m

oram
 na m

esm
a residência da criança:    A

té 12 anos (incluindo a criança) (              )    Jovens e A
dultos (              )    Total (              )

(    ) Sim
(    ) N

ão

O
U

TR
A

S IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
ES

SITU
A

Ç
Ã

O
 D

E V
U

LN
ER

A
B

ILID
A

D
E

Renda per capta fam
iliar inferior a R$ 70,00 (Ver renda per capta no RU

 e m
arcar opção adequada)

Renda M
ensal (R$)

1. Pai

2. M
ãe

3. A
vô

4. A
vó

5. BPC

6. O
utros

Total da Renda Fam
iliar:

Renda fam
iliar

(pessoas que m
oram

 
na m

esm
a casa da 

criança)

   D
O

C
U

M
E
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

N
T
R

E
G

U
E
 P

E
L
O

 R
E
S
P
O

N
S
Á

V
E
L

D
O

C
U

M
E

N
T
O

S
E

N
T

R
E
G

U
E

S
IM

N
Ã

O

C
ó

p
ia

 d
o

 C
a

rtã
o

 d
e

 v
a

cin
a

C
ó

p
ia

 d
a

 C
e

rtid
ã

o
 d

e
 N

a
scim

e
n

to

C
ó

p
ia

 d
o

 C
o

m
p

ro
v
a

n
te

 d
e

 e
n

d
e
re

ço

C
ó

p
ia

 d
a

 C
P

F
 e

 R
G

 d
o

 re
sp

o
n

sá
v
e

l

C
o

m
p

ro
v
a

n
te

 d
e

 re
n

d
a

 

L
a

u
d

o
 m

é
d

ico
 o

u
 a

v
a

lia
çã

o
 p

e
d

a
g

ó
g

ica

0
2

 fo
to

s 3
x
4

   D
O

C
U

M
E
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

N
T
R

E
G

U
E

 P
E
L
O

 R
E
S
P
O

N
S
Á

V
E
L

D
O

C
U

M
E

N
T
O

S
E

N
T

R
E
G

U
E

S
IM

N
Ã

O

C
ó

p
ia

 d
o

 C
a

rtã
o

 d
e

 v
a

cin
a

C
ó

p
ia

 d
a
 C

e
rtid

ã
o

 d
e
 N

a
scim

e
n

to

C
ó

p
ia

 d
o

 C
o

m
p

ro
v
a
n

te
 d

e
 e

n
d

e
re

ço

C
ó

p
ia

 d
a
 C

P
F
 e

 R
G

 d
o

 re
sp

o
n

sá
v
e

l

C
o

m
p

ro
v
a
n

te
 d

e
 re

n
d

a
 

L
a
u

d
o

 m
é

d
ico

 o
u

 a
v
a
lia

çã
o

 p
e
d

a
g

ó
g

ica

0
2
 fo

to
s 3

x
4


