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 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

                           RESOLUÇÃO Nº 005 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 – SME 

Define parâmetros comuns à execução do 

planejamento da Matrícula 2019, para a 

Educação Infantil (I- Creche e II- Pré- Escola), 

Ensino Fundamental, Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede 

Pública Municipal de Ensino de Duque de 

Caxias/RJ. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Duque de Caxias/RJ, no uso de suas 

atribuições legais e considerando: 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988, que estabelece em seu Artigo 205 que a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

 A necessidade de planejar adequadamente o ingresso e a permanência dos alunos nas Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ, de acordo com o Artigo 11, inciso V, da 

Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 que, em seu Artigo 11, define: “Os 

Municípios incumbir-se-ão de: I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 

seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados”; 

 V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida à atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência; 

 A necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado, para atendimento eficaz da 

demanda escolar da Educação Infantil I – Creche: faixa etária das crianças de 01 (um) ano a 03 (três) 

anos e (11 onze meses), de acordo com a capacidade de atendimento nas unidades de creches 

municipais, Educação Infantil II – Pré-Escola: faixa etária das crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco)  



GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS 

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 – 4º andar – 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ. 

CEP: 25.071-120 - Tel.: 2771-5870 / 2772-3152 - Email: assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br 

  

 

 

anos, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e dar 

continuidade a Matrícula 2019. 

 A consolidação do planejamento decenal da educação (2010/2020) de Duque de Caxias/RJ, de acordo 

com o Plano Municipal de Educação (PME), Leis Municipais nº 2640/14 e nº 2713/15. 

 A consolidação do Sistema Gerenciador de Matrícula – SGM  no modelo informatizado via 

Internet, garantindo um atendimento de excelência aos caxienses no momento da escolha da Unidade 

Escolar em que seus filhos irão estudar. 
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RESOLVE: 

 

DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 1º - Definir as diretrizes, ações e os procedimentos necessários ao ingresso e a permanência 

de estudantes nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ, para 

o ano letivo de 2019. 

 

I - A matrícula de novos estudantes para o ano letivo de 2019 será realizada no modelo informatizado 

Internet, através de cadastro pelo Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 – disponível na internet no 

portal da SME-DC: www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm. Exceto para os Educandos da EJA, que 

poderão fazê-lo diretamente na Unidade Escolar. 

 

II - Os responsáveis legais e/ou estudantes realizarão as inscrições no Sistema Gerenciador de 

Matrícula - SGM 2019 acessando a Internet pelo seu computador residencial, tablet ou celular 

smartphone. 

 

III – TODAS as Unidades Escolares estarão à disposição das comunidades que não possuem acesso à 

Internet, para que os responsáveis legais efetuem as inscrições dos estudantes através do Sistema 

Gerenciador de Matrícula SGM 2019. 

 

IV - As unidades escolares disponibilizarão funcionários e computadores para realização das matrículas 

em apoio à Comunidade Escolar na utilização do Sistema Gerenciador de Matrícula SGM 2019. 

 

Artigo 2º - O Planejamento de Matrícula aqui denominado Sistema Gerenciador de Matrícula – 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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SGM 2019 será informatizado e via Internet. O Sistema Gerenciador de Matrícula SGM 2018 foi 

dividido em duas interfaces (ambientes), salvo aluno da EJA, conforme disposto no Artigo I. 

 

a)  Externa - Acesso total ao público para as inscrições das vagas de toda a Educação Infantil e 

do 1º ano do Ensino Fundamental. 

b) Interna - Acesso à central de matrículas da SME - Duque de Caxias e das unidades escolares para 

a renovação de matrícula, transferência interna e externa, bem como  as inscrições das unidades 

escolares do campo e Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (CCAICs). 

 Artigo 3º - A Matrícula pelo Sistema Gerenciador de Matrícula -  SGM  (calendário em 

anexo) é composto de duas fases: 

 

I - PRIMEIRA FASE - responsável por oferecer a totalidade de vagas disponíveis na Educação 

Infantil I e II (Creche e Pré-Escola), Educação Especial e 1º Ano Ensino Fundamental das unidades 

escolares. 

 

II - SEGUNDA FASE - responsável por oferecer as vagas remanescentes da primeira fase na 

Educação Infantil II (Pré-Escola), Educação Especial e 1º Ano do Ensino Fundamental das unidades 

escolares. 

 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

Artigo 4º - Fica atribuída à Subsecretaria de Ensino (SSE) a responsabilidade de planejar, definir 

e organizar o ingresso de estudantes na Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ, 

garantindo sua permanência, de acordo com as normas e procedimentos desta portaria. 

Artigo 5º - A Subsecretaria de Ensino (SSE) e o Departamento e Educação Básica (DEB) 

serão responsáveis pela organização e autorização de funcionamento de todas as turmas, ano de 

escolaridade/etapa e modalidades de ensino das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino 



GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS 

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 – 4º andar – 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ. 

CEP: 25.071-120 - Tel.: 2771-5870 / 2772-3152 - Email: assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br 

  

 

de Duque de Caxias. 

Parágrafo Único – De acordo com a proposta da Subsecretaria de Ensino (SSE), todas  as 

unidades escolares irão apresentar o planejamento formulado para as turmas do ano letivo de 2019. A 

SSE, com base nesta apresentação e nas estratégias definidas pela SME - DC definirá a organização das 

turmas, ano de escolaridade/etapa e modalidades de ensino. 

 

 

 Artigo 6º - A Coordenadoria de Assistência ao Educando (CAE) ficará responsável por 

informar, orientar e executar os encaminhamentos necessários para o bom andamento da Matrícula 

2019. 

Parágrafo Único - A Coordenadoria de Assistência ao Educando  funcionará como Central de 

Matrícula para o atendimento dos estudantes, pais ou responsáveis legais. 

 Artigo 7º - A Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia (CDT) ficará responsável 

por informar, orientar, assistir e executar os encaminhamentos técnicos do sistema informatizado do 

Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, MODALIDADES E QUADRO DE VAGAS 

 

Artigo 8º – Os responsáveis legais e/ou estudantes realizarão a inscrição no portal SME uma  

única vez. No caso de duplicidade de inscrições, a SME excluirá as mais antigas e será considerada 

válida aquela que for mais atual. 

 

Artigo 9º - Ao acessar o Sistema Gerenciador de Matrícula - SGM 2019, o responsável 

legal/estudante preencherá todos os dados solicitados e fará 3 (três) opções de unidades escolares da sua 

preferência, conforme a localidade/bairro onde reside. Concluído o cadastro, o sistema irá gerar uma 

ficha com todas as informações sobre o candidato e um número de protocolo para identificar sua 

inscrição. 
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Parágrafo Único – Nas inscrições para sorteio público de vagas na Educação Infantil I – Creche,  o 

responsável legal fará apenas 1 (uma) opção de unidade escolar e deverá escolher onde pretende 

concorrer à vaga. 

 

Artigo 10 - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi 

contemplado serão amplamente divulgadas para conhecimento de toda a comunidade escolar, através do 

portal da SME, no endereço www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm, dentro dos prazos estabelecidos 

pelo calendário da Matrícula 2019, em todas as fases e etapas. 

Artigo 11 – Os responsáveis legais e estudantes deverão comparecer à unidade escolar 

contemplada para efetivação da matrícula durante o período apontado pelo calendário em anexo. 

 Parágrafo único – Quando o estudante for encaminhado pela central de matrícula, deverá ser 

observado o prazo limite de 3 dias úteis para que a matrícula seja efetivada na Unidade Escolar. 

Artigo 12 - As inscrições serão realizadas na modalidade correspondente à faixa etária do 

estudante, observando o quadro geral a seguir: 

  

QUADRO GERAL 

Modalidade 
Ano de 

escolaridade 
Faixa Etária 

 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

I - CRECHE - 
1 a 3 anos 

(completos até 31 de março de 2019) 

II - PRÉ - ESCOLA - 
4 e 5 anos 

(completos até 31 de março de 2019) 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 
1º SEGMENTO 1º  ano 

A partir de 6 anos 

(completos até 31 de março de 2019) 

1º/2º SEGMENTO 2º ao 9º ano - 

EDUCAÇÃO DE JOVENS  

E   ADULTOS 
Etapas I a V 

A partir de 15 anos 

(completos até 31 de março de 2019) 

 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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Artigo 13 – A totalidade das vagas existentes na Rede Pública Municipal de Ensino será 

obrigatoriamente informada à SME - Duque de Caxias pelas unidades escolares. 

I - As unidades escolares, após reunião pedagógica com a SSE e SSAGP (Subsecretaria de Ensino, 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas ), informarão a projeção do quantitativo de vagas disponíveis para o 

ano letivo. Dessa forma, será estabelecido o quadro de vagas, cuja atualização será feita pelas unidades 

escolares, sempre que solicitado pela SME-Duque de Caxias. 

II - Todas as atualizações do quadro de vagas serão feitas através do Sistema Gerenciador de 

Matrícula 2019, no endereço www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm observados os prazos 

determinados no Calendário em anexo. A atualização do quadro de vagas no período estipulado impacta 

diretamente no bom andamento do programa. 

 

DA RENOVAÇÃO POR MIGRAÇÃO/TRANSFERÊNCIA INTERNA (para outra unidade 

escolar) 

 Artigo 14 – A Renovação por Migração/Transferência Interna consiste em reorganizar em novas 

unidades escolares apenas os estudantes já presentes em nossa Rede Municipal de Ensino e que, por 

motivos diversos, não poderão prosseguir seus estudos na unidade escolar inicial de entrada no Sistema 

Municipal de Ensino. 
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 Artigo 15 – É obrigatória a inscrição no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 dos estudantes 

em migração/transferência interna, quais sejam: 

I - os estudantes oriundos da Educação Infantil I (1 a 3 anos) que serão encaminhados para as unidades 

escolares de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ (ou  

seja, alunos que serão transferidos da turma de 3 anos para turma de 4 anos em outra unidade 

escolar); (Deverá ser entregue, via ofício, esta lista na CAE, conforme calendário em anexo) 

II - os estudantes oriundos da Educação Infantil II (Pré-Escola) que serão encaminhados para as 

unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de  

Caxias/RJ (ou seja, alunos que serão transferidos da turma de 5 anos da Educação Infantil para 

turma de 1º ano do Ensino Fundamental em outra unidade escolar); (Deverá ser entregue, via ofício, 

esta lista na CAE, conforme calendário em anexo) 

III- os estudantes oriundos do 1º segmento do Ensino Fundamental que serão encaminhados para as 

unidades escolares com 2º segmento de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Duque de 

Caxias/RJ (ou seja, alunos que serão transferidos do 5º ano para o 6º ano em outra unidade 

escolar). (Deverá ser entregue, via ofício, esta lista na CAE, conforme calendário em anexo)  

     Artigo 16 – Todas as unidades escolares que realizarão transferência interna deverão consultar previamente os 

pais e/ou responsáveis legais, sobre a confirmação do aceite da vaga na unidade escolar direcionada para que seus 

filhos avancem os estudos, registrando em Ata. 

                       Artigo 17 – A unidade escolar de origem deverá cadastrar no Sistema Gerenciador de Matrícula   

2019 todos os estudantes em migração interna que irão migrar de unidade e segmento. 

Parágrafo Único – Quando da existência de estudante com deficiência, este deverá ser assinalado 

em campo próprio existente no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

 Artigo 18 – Os pais/responsáveis legais deverão comparecer à unidade escolar que acolherá o 

estudante a fim de efetivar sua renovação por transferência interna, apresentando a documentação 

necessária e observando o período apontado no calendário em anexo, sob pena de perder a preferência  

da vaga. 
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 Artigo 19 – A unidade escolar de destino (recebedora) deverá confirmar no Sistema 

Gerenciador de Matrícula 2019 a efetivação da matrícula dos estudantes que recebeu por migração 

interna. Este é um procedimento fundamental e indispensável para a correta atualização do quadro de 

vagas. 

 

DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (na mesma unidade escolar) 

 

Artigo 20 - A renovação de matrícula será garantida para continuidade de estudos na mesma 

unidade escolar no ano letivo de 2019, aos estudantes regulares da Rede Municipal de Ensino de Duque 

de Caxias/RJ no presente ano. 

I - A direção de cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ deverá 

assegurar a renovação de matrícula, através de relação nominal, com assinatura do responsável legal ou 

do próprio estudante, quando maior e capaz ou emancipado. 

II - Caberá à unidade escolar as providências necessárias para que, ao fim do prazo do calendário do 

Sistema Gerenciador de Matrícula 2019, tenha sido assegurada a renovação de matrícula a todos os 

estudantes interessados na continuidade de seus estudos na Rede Municipal de Ensino de Duque de 

Caxias/RJ. 

Parágrafo Único – Para o estudante que irá solicitar transferência (troca) de unidade escolar, a 

renovação de matrícula será diferenciada. Para tanto, deverão ser observadas as orientações que regulam 

a Renovação por Transferência Interna. 

DA RENOVAÇÃO POR TRANSFERÊNCIAS INTERNAS (entre unidade escolar) 

 Artigo 21 – Destinam-se às transferências de estudantes entre unidades escolares da própria 

Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ, sendo sua realização possível apenas por 

motivo de mudanças de bairro/localidade diferente da unidade escolar originária. 

I – O estudante ou responsável legal que pretenda mudar de Unidade Escolar deverá dirigir-se 

diretamente à unidade escolar pretendida e, caso tenha disponibilidade de vaga, será atendido sem a 

necessidade de confirmação da SME – Duque de Caxias/RJ. 
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II - É proibida a matrícula por transferência interna aos estudantes das unidades escolares da Rede 

Municipal que sejam oriundos da mesma localidade/bairro, cabendo às direções escolares 

organizarem o controle de tal situação, com exceção dos casos omissos, que serão resolvidos pela 

CAE/SSE. 

 

Artigo 22 – A Renovação por Transferência Interna pelo Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 é 

exclusivamente destinada aos estudantes a partir do 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e da 

Etapa II da EJA, excluindo-se as demais modalidades e anos de escolaridade. 

 

DA MATRÍCULA DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 

 

Artigo 23 - As matrículas dos estudantes com deficiências, transtornos globais do  

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com laudo médico, serão promovidas através de 

cadastro próprio realizado pelo responsável legal no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 – via 

internet, no endereço: www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm. 

I - A Subsecretaria de Ensino (SSE), através da Coordenadoria de Educação Especial (CEE), indicará às 

unidades escolares com Atendimento Educacional Especializado necessário a cada estudante. 

II - Os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades 

ou superdotação, terão sua matrícula efetivada, preferencialmente, na unidade escolar mais próxima à 

sua residência. 

III - Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, as vagas destinadas à 

Educação Especial serão oferecidas de forma preferencial. Para tanto, é necessário que os 

pais/responsáveis legais realizem a matrícula no período determinado pelo calendário em anexo, a fim  

de garantir o atendimento prioritário. 

IV – São considerados estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades , todos os que apresentarem laudo médico especializado comprobatório desta 

condição, de acordo com a Resolução do CME/DC Nº 016/2016. 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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V  – As matrículas da Educação Infantil I e II e do 1º Ano do Ensino Fundamental  serão realizadas a 

partir do Sistema Gerenciador de Matrícula 2019, observando a disponibilidade de vagas e as 

alternativas propostas pelos pais/ responsáveis legais. Sendo os demais anos de 

escolaridade/modalidades, se necessário, objeto de avaliação acompanhada pela Subsecretaria de  Ensino 

ou por ela delegada a competência. 

 

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Artigo 24 – As matrículas dos estudantes nas unidades escolares consideradas como Educação do 

Campo serão efetivadas diretamente nas mesmas, de acordo com a disponibilidade de vagas. As 

inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente no ato da efetivação da matrícula pela U.E.,  

no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

 

Parágrafo Único – A SME – Duque de Caxias considera com Educação do Campo as seguintes 

unidades escolares: E. M. Coração de Jesus, E. M. Leni Fernandes do Nascimento, E. M.   Montese, 

E. M. Parque Capivari, E. M. Presidente Vargas, E. M. Professor Raul de Oliveira, E.  M. 

Sargento João Delio Dos Santos, E. M. Santa Rita, E. M. Santo Izidro, E. M. Bairro Tabuleiro, 

CIEP Brizolão 328 Marie Curie e E. M. Brasil-Itália. 

 

DA MATRÍCULA NOS CENTROS E CRECHES DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA 

CAXIENSE (CCAICs) 

Artigo 25 - As Creches Centro de Atendimento à Infância Caxiense (CCAICs) destinam-se ao 

atendimento da população infantil com baixo peso (inferior a P3), segundo a recomendação da OMS 

(2006), ou com índices bem próximos ao de risco nutricional 

Parágrafo Único - A partir da avaliação antropométrica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

são emitidas as avaliações nutricionais pertinentes. Os alunos com indicação de matrícula terão sua 

efetivação imediata. 



GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS 

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 – 4º andar – 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ. 

CEP: 25.071-120 - Tel.: 2771-5870 / 2772-3152 - Email: assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br 

  

 

Artigo 26 - As inscrições iniciais e as matrículas nos CCAICs serão efetivadas diretamente nas 

mesmas, encaminhadas e atestadas pela Comissão Permanente de Seleção dos  CCAICs. 

I  - As inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente  no  ato da efetivação da matrícula  

pela U.E., no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

II - A SME-Duque de Caxias considera como CCAICs as seguintes unidades escolares: CCAIC do 

Jardim Gramacho, CCAIC Olavo Bilac, CCAIC de Campos Elíseos, CCAIC do Parque Muísa, 

CCAIC do Jardim Anhangá, CCAIC de Xerém e CCAIC do Amapá. 

III  - As inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente  no  ato da efetivação da 

matrícula  pela U.E., no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

 DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Artigo 27 – As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão realizadas através de 

cadastro próprio feito pelo responsável legal ou estudante diretamente na Unidade Escolar. 

I - O ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) dar-se-á a partir dos 15 (quinze) anos completos 

até 31/03/2019 (Deliberação do CME/DC, nº 08/2006 em acordo com o Artigo 5º da LDB/1996), com a 

devida autorização do responsável legal. 

II  – Os candidatos não contemplados dentro do limite de vagas ofertadas pela Unidade Escolar de 

destino comporão listagem de solicitação de vaga, a ser preenchida pela própria Escola, em formulário 

disponibilizado pela SME, para ser encaminhado ao CAE para atendimento do educando. 

III  – Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula em até 03 dias úteis, descontados os dias 

que não houver expediente, serão considerados desistentes  e a vaga ficará disponível
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DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL I (Creche: 1 a 3 anos) 

Artigo 28 - As inscrições para a Educação Infantil I (Creche: de 1 ano a 3 anos e 11 meses) serão 

realizadas através de cadastro próprio feito pelo responsável legal no Sistema Gerenciador de 

Matrícula 2019 – via internet, no endereço www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm, excetuando as  

                    Unidades dos Centros e Creches de Atendimento à Infância Caxiense (CCAICs). 

I - Para o ingresso na Educação Infantil I a criança deverá ter idade de 1 ano, 2 anos ou 3 anos 

(incluídos até 3 anos e 11 meses) completos até a data de 31 de março de 2019, em consonância com 

o Artigo 2º da Resolução nº 06/2010 CNE/CEB e Artigo 6º, Inciso I, Alínea “b” da Deliberação 

CME/DC no 08/2006. 

II  - A matrícula da criança na Educação Infantil I será assegurada após sorteio público das vagas 

disponibilizadas, na Unidade Escolar escolhida no ato da inscrição.No ato do sorteio será obrigatório a 

presença de um adulto responsável pela criança inscrita. 

 

III - Todos os participantes receberão uma classificação indicativa da ordem numérica em que foram 

sorteados. Aqueles que forem contemplados com a vaga deverão comparecer à unidade escolar para 

efetivação da matrícula durante o período apontado pelo calendário em anexo. 

 

IV - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi contemplado serão 

publicadas no portal da SME, no endereço www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm. Os pais/responsáveis 

legais deverão comparecer à unidade escolar contemplada para efetivação da matrícula durante o 

período apontado pelo Calendário em anexo, sob pena de perder a preferência da vaga. 

Artigo 29 – Serão realizadas reclassificações a fim de preencher as vagas dos alunos desistentes, 

sempre respeitando a ordem numérica em que foram sorteados inicialmente, sendo de responsabilidade 

da direção da creche informar a CAE (Coordenadoria de Assistência ao Educando), a vagância, para que 

se possa chamar a próxima criança da lista de espera. 

 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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Artigo 30 – As reclassificações serão amplamente divulgadas e os pais/responsáveis legais terão o 

prazo de 3 (três) dias úteis, descontados os dias que não houver expediente, para realizar a efetivação da 

matrícula na Unidade Escolar em que foi contemplado. 

Parágrafo Único – Em casos excepcionais, analisados pela Central de Matrícula, o prazo em 

questão poderá ser ampliado. 

 

Artigo 31 – É proibido realizar mais de uma inscrição por aluno para participar do sorteio. No 

caso de duplicidade de inscrições, a SME excluirá as mais antigas e será considerada válida aquela que 

for mais atual. 

DA  MATRÍCULA   NA   EDUCAÇÃO   INFANTIL   II   (Pré-escola:  4  e  5  anos)   E    ENSINO 

FUNDAMENTAL (idade mínima de 6 anos) 

 

Artigo 32 – As inscrições para a Educação Infantil II (Pré-Escola: de 4 a 5 anos) e para o 1º ano  

do Ensino Fundamental serão realizadas através de cadastro próprio feito pelo pai/responsável legal  no 

Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 – via internet no endereço: 

www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm. 

 

I - Para o ingresso na Educação Infantil II - Pré-Escola a criança deverá ter a idade de 4 a 5 anos, 

completos até o dia 31 de março do ano de 2019, em consonância com o Artigo 2º da Resolução nº 

06/2010 CNE/CEB e Artigo 6º, Inciso I, Alínea “b” da Deliberação CME/DC nº 08/2006. 

II - Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter a idade mínima de 6 anos 

completos até o dia 31 de março de 2019, em consonância com o Artigo 2º da Resolução nº 01/2010 

CNE/CEB e Artigo 6º, Inciso II,Alínea “a”, Deliberação CME/DC nº 08/2006, entretanto, será facultada 

às equipes Diretivas das Unidades escolares a possibilidade de avaliação do aluno, que ingressará no 1º 

ano do EF, após a data determinada, de acordo com a Lei Estadual 5488/2009 em seu Artigo 1º - Terá 

direito à matrícula no 1º ano do ensino fundamental de nove anos, a criança que completar seis anos até 

o dia 31 de dezembro do ano em curso. 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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III - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi contemplado serão 

publicadas no portal da SME, no endereço www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm. Os pais/responsáveis 

legais deverão comparecer à unidade escolar contemplada para efetivação da matrícula durante o período 

apontado pelo calendário em anexo, sob pena de perder a preferência da vaga. 

 

Artigo 33 – As Unidades Escolares deverão observar as excepcionalidades de formação de  turmas 

de multi-idade na Educação Infantil  II – Pré-escola, a partir da avaliação e autorização da SME. Para os 

estudantes de 4 e 5 anos que compõem a mesma turma, a transição acontecerá da seguinte forma: 

I - Os alunos de 4 anos serão transferidos para turma regular de 5 anos ou permanecerão em turma 

multi-idade. 

II - Os alunos de 5 anos serão encaminhados para o 1º ano do Ensino Fundamental. 

DAS TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS (entre redes educacionais) 

 

Artigo 34 – As inscrições para transferências externas de estudantes, motivadas por mudanças entre 

redes educacionais, serão efetivadas diretamente nas unidades escolares pretendidas, considerando 

a disponibilidade de vagas. As inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente no ato da 

efetivação da matrícula pela U.E. no Sistema Gerenciador de Matrícula 2019. 

 

Artigo 35 – As Transferências Externas pelo Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 são 

exclusivamente destinadas aos estudantes, a partir do 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e  

da Etapa II da EJA, excluindo-se as demais modalidades e anos de escolaridade. 

 

Artigo 36 – Os estudantes que não possuírem documentos comprobatórios de escolarização deverão 

realizar avaliações para adequação no ano escolar apropriado, acompanhadas pela Subsecretaria de 

Ensino ou por ela delegada a competência. 

http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/sgm
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DO QUANTITATIVO DE VAGAS E DA FORMAÇÃO DAS TURMAS 

 

Artigo 37 - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ, obedecendo à legislação 

pertinente e à especificidade de cada distrito, determina o quantitativo de vagas para cada unidade  

escolar e o quantitativo de estudantes por ano de escolaridade, objetivando garantir a qualidade do 

atendimento aos mesmos, em conformidade com o espaço físico da unidade escolar, de acordo com as 

deliberações do CME/DC – 01 e 02/2005, da seguinte forma: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL I (1, 2 e 3 ANOS) E II (PRÉ-ESCOLA) E ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE ESTUDANTES 

Educação Infantil I e II (1, 2 e 3 anos / Pré- 

Escola) 

20 (vinte) estudantes 

1º Ano do Ciclo de Alfabetização 24 (vinte e quatro) estudantes 

2º Ano do Ciclo de Alfabetização 24 (vinte e quatro) estudantes 

3º Ano do Ciclo de Alfabetização 24 (vinte e quatro) estudantes 

4º e 5º Ano do Ciclo de Alfabetização 34 (trinta e quatro) estudantes 

6º, 7º, 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental 37 (trinta e sete) estudantes 

 

 

 

 

 

                                                                          EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

MODALIDADES NÚMERO DE ALUNOS 

Classe Especial Autismo 6 (seis) a 8 (oito) estudantes 

Classe Especial Deficiência Intelectual –   DI 

– acima de 14 anos 

12 (doze) a 15 (quinze) estudantes 
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Classe Especial Deficiência Intelectual –   DI 

– abaixo de 14 anos 

10 (dez) a 12 (doze) estudantes 

Classe Especial Deficiência Visual DV 6 (seis) a 8 (oito) estudantes 

Classe Especial Deficiência Múltipla DMU 4 (quatro) a 6 (seis) estudantes 

Classe Especial Deficiência Auditiva DA 10 (dez) a 12 (doze) estudantes 

Sala de Recursos – SR 14 (quatorze) estudantes 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

ETAPAS NÚMERO DE ALUNOS 

Etapa I 25 (vinte e cinco) estudantes 

Etapa II 30 (trinta) estudantes 

Etapa III 35 (trinta e cinco) estudantes 

Etapas IV e V 38 (trinta e oito) estudantes 

 

 

Parágrafo Único – As turmas regulares poderão ter até  2 (dois) estudantes com deficiência, 

sendo reduzida para cada estudante com deficiência 1 (um) estudante do quantitativo da turma, para 

garantir a qualidade do atendimento educacional. 

Artigo 38 - A formação de uma nova turma do mesmo ano de escolaridade/etapa só poderá  

ocorrer quando analisada e autorizada pela Subsecretaria de Ensino (SSE). 

 

                     DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

Artigo 39 – O estudante somente garante sua vaga ao efetivar a matrícula na Unidade Escolar. 

Caso o representante legal/estudante não compareça no período definido pelo calendário do Sistema 

Gerenciador de Matrícula 2019, será considerado desistente da vaga. 
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Artigo 40 – No ato da matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Certidão de nascimento ou documento que a substitua (original e xerox); 

b) Dois retratos 3x4 recentes; 

c) Histórico escolar ou declaração de escolaridade da escola de origem (ambos originais); 

d) Número do cadastramento escolar (quando houver); 

e) Caderneta de vacinação (original e xerox); 

f) Comprovante de residência atualizado (original e xerox); 

g) Tipo sanguíneo (original e xerox); 

h) CAM (Certificado de Alistamento Militar), CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação) ou 

Certificado de Reservista para aqueles candidatos do sexo masculino  às vagas na EJA, com 18 (dezoito) 

anos completos ou mais (original e xerox); 

i) Laudo médico do estudante que no ato da inscrição declarou-se pessoa com deficiência (original). 

j) Cartão do SUS 

 

 

Artigo 41 - A falta de qualquer documento não impedirá a realização da matrícula ou 

transferência, devendo esse documento ser entregue em um prazo máximo de 45 dias após a solicitação. 

(Artigo 8º da Deliberação nº 08/2006 CME/DC – A matrícula só será considerada efetivada após a 

entrega do histórico escolar, visto que a declaração de que trata o inciso IV, somente terá validade até 

45 dias após a realização da solicitação de matrícula, ficando até então a matrícula em exigência).  

 

Parágrafo Único – Em casos complexos de documentação, a Coordenadoria de Supervisão e 

Orientação Educacional (CSOE) auxiliará as Unidades Escolares na solução da problemática. 

 

Artigo 42 - Não serão cobrados e nem aceitos quaisquer valores no ato da matrícula ou da 
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renovação. 

                   Artigo 43 - A matrícula na unidade escolar será feita pelo responsável legal na forma 

civil e/ou do Estatuto da Criança e do Adolescente (guardião, tutor ou curador especial) ou pelo próprio 

interessado quando maior e capaz ou emancipado. 

Artigo 44 - No período de matrícula todas as secretarias das Unidades Escolares funcionarão 

com atendimento ao público, inclusive nas escolas que ministram ensino noturno. ( com horário a 

ser definido pela Secretaria Municipal de Educação – SME 

 

DA SEGUNDA FASE DE MATRÍCULA 

 

Artigo 45 - O responsável legal que não realizar a inscrição na primeira fase deverá aguardar a 

segunda fase de matrícula, que disponibilizará as vagas remanescentes da Primeira Fase de Matrícula, 

conforme o calendário do Sistema Gerenciador de Matrícula 2019 

 

Parágrafo Único – Caso o responsável legal /estudante tenha realizado a inscrição na 1ª Fase e 

perdido o prazo para a efetivação de matrícula,  será necessário realizar nova inscrição na 2ª Fase.  

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 46 - Os casos omissos serão resolvidos pela SME - Duque de Caxias/RJ. 

 

Artigo 47 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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                    Duque de Caxias - RJ, 24 de Setembro  de 2018. 

 

                          CLÁUDIA DE ARAÚJO VIANA 

           SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                                                                   Matrícula 13.144-5 
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