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COMUNICADO IMPORTANTE 

COMUNICAMOS OS SENHORES PAIS/RESPONSÁVEIS QUE O PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO DE INTERESSE DE MATRÍCULA, PARA AS CRIANÇAS DE 03 ANOS, PARA 

O ANO LETIVO DE 2023, NA CLASSE DO MATERNAL II, COM NO MÁXIMO 15 ALUNOS, 

NA EMEI PROF.ª THEREZINHA LEMES PORTO PINTO, SERÁ DE 18 DE JANEIRO A 25 

DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DESCRIÇÕES ABAIXO: 

✓ Os interesses de matrículas deverão ser realizados na EMEI Professora Therezinha 

Lemes Porto Pinto, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30; 

 

✓ Será feito primeiramente um levantamento de interesse, para posteriormente serem 

efetivadas as matrículas, respeitando os seguintes critérios: 

1) Crianças que apresentam laudo médico com CID; 

2) Crianças nascidas após 31 de março de 2019 até 31 de março de 2020; 

3) Crianças que os pais trabalham – com comprovante ou declaração constando dia 

e horário de trabalho dos responsáveis; 

4) Crianças em estado de vulnerabilidade – será feito uma triagem junto com o Social 

para preenchimento das vagas; 

5) Ordem de chegada na lista de interesse; 

 

✓ Tendo atendido os quatro primeiros critérios, as vagas serão preenchidas por ordem 

de chegada na lista de interesse; 

 

✓ A matrícula para as crianças de 03 anos é opcional – idade não obrigatória; 

 

✓ A sala de maternal II – para crianças de 03 anos será composta de no máximo 15 

alunos; 

 

✓ As crianças que excederem o número máximo de 15 alunos por classe, entrarão em 

uma lista de espera para serem atendidas conforme vaga; 

 

✓ Os documentos necessários para efetivar a matricula após o período de manifestação 

de interesse são: certidão de nascimento da criança; comprovante de residência 

atualizado; carteira de vacinação, documento de identificação do responsável  

 

✓ Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo telefone: (12) 3677-2382. 
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