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I – Histórico 

A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT, através da 

Secretária Municipal Elaine Benetti Lovatel, protocolou nesse colegiado, na data de 09 

de março de 2021 o ofício nº 56/2021/SME de 08 de março de 2021, consulta técnica 

referente a matrícula de um aluno, cuja idade é de pré-escola (infantil V), tendo registro 

no Histórico Escolar de 2020 com registro de frequência concluído no Jardim II. Além 

disso, destaca-se que dados da criança descritos na certidão nascimento difere dos 

dados de identificação pessoal da criança no Histórico Escolar emitido pela Unidade 

Escolar Getúlio Vargas, situada no município de Governador Eugênio Barros - MA.  

Registra-se a descrição da Secretaria Municipal de Educação no ofício nº 

56/2021/SME, de que tentou entrar em contato com a instituição de ensino, no entanto, 

não obteve êxito.  

Diante dos fatos exibidos, a Secretaria Municipal de Educação por meio de sua 

representante legal, Secretária Elaine Benetti Lovatel, pede ao Conselho Municipal de 

Educação parecer técnico para se tomar as providências necessárias e coerentes, na 

efetivação da matrícula do educando Otávio Lima da Silva Santos, considerando idade 

corte diferente em ambos os estados. A referida consulta está registrada junto ao 

Conselho Municipal de Educação como Processo nº 02/2021 e sob a responsabilidade 

do Conselho Pleno. 

 

II – Apreciação  

INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde. 

ASSUNTO: Consulta sobre matrículas de aluno proveniente do município Governador 
Eugênio Barros/MA, cuja informações no Histórico Escolar difere da nomenclatura 
utilizada no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde e da certidão de 
nascimento da criança. 
 

Decisão do Conselho Pleno em: 17/03/2021 
 
PROCESSO Nº 02/2021 PARECER ORIENTATIVO Nº 02/2021  

 
 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CME/LRV 
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 “A função da escola é transmitir cultura de uma geração para a outra, respeitando 

o nível de desenvolvimento de cada um e prezando o bem-estar dos alunos” 

(OLIVEIRA, BETTI E OLIVEIRA, 1988). 

          Podemos considerar que, enquanto cidadãos, todos têm direito a educação, e 

segundo determinação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN nº. 

9.394/96, com tempo e fases distintas, sendo que a educação básica compreende as 

etapas de creche, destinadas as crianças de 0 a 3 anos; pré-escola, destinada as 

crianças de 4 a 5 anos; ensino fundamental, destinada as crianças e adolescentes de 

6 a 14 anos e ensino médio, destinado aos adolescentes de 15 a 17 anos. É Claro que 

a determinação prévia de uma faixa etária não tira o direito do acesso à educação em 

qualquer tempo ou idade, e as particularidades do ingresso durante ou depois da faixa 

etária estabelecida, é amplamente respeitada e assegurada para todos. Vejamos o que 

a legislação nos referencia sobre isso: 

 

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96)  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na Seção II, define que: 

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade.           
Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 
das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental;             
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 
um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;            
 III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para 
o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;             
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas; 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
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2. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, reforçando a 

LDBN, destaca que a Educação Infantil é:  

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no 
período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de 
Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de 
seleção. 

 

Quanto a Concepção da Educação Infantil em relação a matrícula e faixa etária 

a consideração é que: 

 

É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 
matrícula. 
As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser 
matriculadas na Educação Infantil. 
A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula 
no Ensino Fundamental.  
As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às 
residências das crianças. 
 
 

3. Resolução Normativa Nº 02/2015 do CEE/MT 

 

 A Resolução Normativa Nº 02/2015 também estabelece normas e garante a 

oferta para a Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, 

independentemente de qualquer idade: 

 

Art. 2º - A Educação Básica é formada pelas seguintes Etapas: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e pelas 
Modalidades: 
I. Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação a 
Distância; 
II. Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação 
Profissional. 
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Outrossim, na seção II, da educação infantil, destaca-se: 

 
Art. 16 A Educação Infantil, primeira Etapa da Educação Básica, 
constitui direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade, 
sendo organizada da seguinte forma: I. creche: de zero a 3 (três) anos 
de idade; II. pré-escola: de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. § 1º A 
matrícula na pré-escola deve ser efetivada para as crianças que 
completarem 4 (quatro) anos até 31 de março do ano letivo em curso 
dessa matrícula, garantindo assim, o acesso, em idade própria, ao 
Ensino Fundamental; § 2º A criança que completar 6 (seis) anos até 31 
de março será matriculada no Ensino Fundamental. 
 

4. Resolução Normativa Nº 01/2019 do CME/LRV 

 

 A Resolução Normativa Nº 01/2019 do CME/LRV que dispõe sobre a 

regulamentação da oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de 

Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras providências, determina em seu artigo 

primeiro: 

 
Art. 1º - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é 
oferecida em creches e pré-escolas constituem direito da criança e 
dever do Estado, da família e da sociedade. 
Art. 2º- A Educação Infantil atende crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) 
anos a completar até 31 de março e 06 (seis) anos a completar de 1° 
de abril a 31 de dezembro. 
§ 1º A creche atende as crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, 
sendo organizada da seguinte forma: 
 
I. Berçário (Bebês): 0 (zero) a 10 (dez) meses a completar até 31 de 
março; e onze meses de 01 de abril a um ano e seis meses a completar 
até 31 de dezembro; 
II. Infantil I (Crianças bem Pequenas I): um ano e sete meses a 
completar até 31 de março a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses a 
completar até 31 de dezembro; 
III. Infantil II (Crianças bem Pequenas II): 02 (dois) anos e 03 (três) 
meses a completar até 31 de março e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses 
a completar de 1° de abril a 31 de dezembro;  
IV. Infantil III: 03 (três) anos a completar até dia 31 de março e 03 
(três) anos e 11 (onze) meses de idade a completar de 1° de abril a 31 
de dezembro. 
§ 2º A pré-escola atende as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e 
06 (seis) anos de idade a completar a partir de 1º de abril, sendo 
organizada da seguinte forma: 
I. Infantil IV: 04 (quatro) anos de idade a completar até dia 31 de 
março e 05 anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro;  
II. Infantil V: 05 (cinco) anos de idade a completar até dia 31 de 
março e 06 anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro. 
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No entanto, para efetuar a matrícula deve-se obrigatoriamente se ater no capítulo 

II, no que se refere: 

 

Art. 9° - Entende-se por matrícula o ato formal que vincula a criança à 

instituição de ensino, conferindo-lhe a condição de estudante. 

Art. 10 - A matrícula deve ser requerida pelos pais ou responsáveis, 

deferida pela instituição de ensino. 

Art. 11 - É direito e dever dos pais ou responsáveis pela criança, 

conhecer e expressar a aceitação dos dispositivos regimentais da 

instituição de ensino e o compromisso de bem cumpri-los.   

Art. 12 - No ato da matrícula devem ser apresentados os documentos 

pessoais e de escolaridade, além dos que possam ser solicitados pela 

instituição de ensino. 

§ 1º Os documentos apresentados no ato da matrícula devem 

obrigatoriamente, ser registrados no cadastro da criança e arquivadas 

em pasta individual suas fotocópias ou transcrição de dados dos 

originais.  

§ 2º No caso de documentação incompleta a instituição de ensino 

estabelecerá prazo para sua entrega, por critério assegurado em seu 

Regimento Escolar. 

 

E considerando o artigo 13 da resolução supracitada que define especificamente: 

 

Art. 13 - Em caso de matrículas por transferências que tenham 

nomenclatura diferente do que a adotada pelo Sistema Municipal de 

Ensino, a criança será inscrita de acordo com a turma que consta no 

Art. 2º.  

 

 Em observação aos documentos apresentados, nota-se que o educando Otávio 

Lima da Silva, nascido em 19 de novembro de 2015, iniciou sua vida academia em um 

Sistema de Ensino que traz a nomenclatura Maternal e Jardim como subdivisão para 

as fases da Educação Infantil, de modo que, ao observamos a data corte estabelecida 

pela Resolução Normativa 01/2019 do CME/LRV, a data de nascimento da criança e a 

nomenclatura utilizada pelo Sistema de Ensino de origem da transferência, relaciona-

se: Maternal I a Infantil I; Maternal II a Infantil II; Jardim I a Infantil III ; Jardim II a Infantil 

IV. 

 
5. Instrução Normativa 01/2020 da SME 
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 A instrução normativa da comissão conjunta para o reordenamento da rede 

pública de ensino e a organização das matriculas das instituições de ensino público do 

município de Lucas do Rio Verde, definiu para o ano de 2021 reorganizar a oferta de 

vagas na rede pública de ensino de acordo com a demanda e especificidades locais.  

  

III- Conclusão  

 

           Em face ao exposto o Parecer é por: 

1) É competência do Sistema Municipal de Ensino a oferta da Educação Básica, 

nas etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, na faixa etária de 0 a 14 

anos.  

2) É de responsabilidade da instituição do Sistema de Ensino de origem da 

documentação apresentada, proceder correção no Histórico Escolar da criança. 

3) É de responsabilidade da instituição do Sistema Municipal de Ensino de Lucas 

do Rio Verde efetuar a matricula da criança considerando sua data de 

nascimento e a nomenclatura utilizada pelos Sistemas de Ensino dos municípios 

Governador Eugênio Barros/MA e Lucas do Rio Verde/MT. 

4) Em análise da documentação recebida e da legislação educacional, o educando 

Otávio Lima da Silva Santos é público alvo da educação infantil, na fase de pré-

escola, ano escolar denominado como Infantil V. 

 Por todo o exposto, o Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação de 

Lucas do Rio Verde, aprova por unanimidade o PARECER DELIBERATIVO.  

 

 

 

 

_________________________________ 
Jóice Martinelli Munhak 
Presidente do CME/LRV 

Gestão 2021/2023 
 
 

 

                                                          Lucas do Rio Verde - MT, 17de março de 2021. 
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