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MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2021 NAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS DE MAIRINQUE.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
MAIRINQUE, faz público para conhecimento dos interessados que as escolas públicas
municipais estarão abertas a partir de 20 de outubro de 2020, de terça-feira a quintafeira, no horário das 8h00 às 16h00, para as matrículas do Ano Letivo de 2021, de
acordo com o seguinte:
- No período de 20 a 30 de outubro – os pais ou responsáveis pelas crianças com idade
de 03 (três) anos (completos até 31 de março de 2021), devem procurar a escola mais
próxima de sua casa, para fazer a inscrição para a pré-escola;
- No período de 09 a 27 de novembro – os pais ou responsáveis pelos alunos com
idade a partir de seis anos (completos até 31 de março de 2021) que desejam ingressar
no Ensino Fundamental, devem procurar a Escola mais próxima de sua residência para
fazer a matrícula;
- No caso das rematrículas para os alunos do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental, essas
serão feitas em conformidade com a plataforma da Secretaria Escolar Digital do Estado
de São Paulo. Essa plataforma realizará a matrícula destes alunos na unidade escolar
mais próxima de sua residência, de acordo com a disponibilidade de vagas, lembrando
que para os alunos que vão continuar na mesma escola, a rematrícula é automática, não
sendo necessária a ida dos pais ou responsáveis até a escola;
- Para a inscrição de intenção de matrícula é necessário documento com foto do
responsável, comprovante de endereço e Certidão de Nascimento ou RG da criança;
Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria de Educação e Cultura do
Município, através do telefone: (11) 4718-9090.
Para conhecimento de todos, fazemos esta publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 16 de outubro de 2020.
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