
 

 

EDITAL Nº309 /2022 

 

Estabelece os períodos de rematrículas, 

de inscrições e de matrículas na 

ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA, para o 

ano letivo de 2023, integrante da Rede 

Municipal de Ensino. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que estão previstos os períodos de inscrições, de 

rematrículas e matrículas para o ano letivo de 2022, na Escola Municipal Agrícola 

da Rede Municipal de Ensino. 

  

 I – DA REMATRÍCULA 

 As rematrículas serão realizadas no período de 31 de outubro a 04 de 

novembro de 2022. 

 As rematrículas não serão automáticas. 

 

II – DAS INSCRIÇÃO: 

As inscrições serão realizadas na Secretaria da Escola Municipal Agrícola, 

pelos pais ou responsáveis, no horário das 8 horas às 16 horas. 

Poderão inscrever-se candidatos de ambos os sexos, para o regime de 

semi-internato, no 6º Ano do Ensino Fundamental, totalizando o preenchimento 

de 25 vagas. 

 

Documentos a serem apresentados pelos candidatos: 

1 – Cópia da certidão de nascimento; 

2 – Atestado de Frequência do Ano em Curso; 

3 – Uma fotografia 3x4 recente; 

 



 

 

4 – Preenchimento do formulário de inscrição; 

5 – Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis e do candidato; 

6 – Cópia do cartão de vacinação atualizado; 

7 – Cópia do comprovante de residência ou recibo de aluguel (de setembro ou 

outubro de 2022); 

8 – Comprovante de bolsa família, se beneficiário; 

9 – Cartão SUS; 

10 – Apresentar atestado médico se o candidato tiver restrições às atividades 

físicas. 

 

 III – DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições serão confirmadas na Secretaria da Escola Municipal 

Agrícola, pela Direção, após a análise da documentação. 

 

IV – DA MATRÍCULA 

 

As matrículas serão realizadas no período de 24 a 30 de novembro de 

2022, após a confirmação da inscrição. 

As matrículas não serão automáticas. 

 

V – DAS ORIENTAÇÕES 

Não será feita inscrição sem a apresentação de todos os documentos 

exigidos. 

Todo aluno residente no município, contribuirá com uma taxa ao Círculo 

de Pais e Mestres da Escola, conforme Decreto a ser publicado com o valor da 

VRM de 2023. 

 No ato da matrícula será realizada uma entrevista com o candidato à vaga 

que deverá estar acompanhado dos pais e responsáveis. 



 

 

 Havendo número de inscritos superior ao número de vagas oferecidas, 

será realizada uma prova de conhecimentos, como pré-requisito para o ingresso 

no 6º ano, priorizando Matemática, Língua Portuguesa e Produção Textual. 

Havendo inconformidade de informações a Secretaria Municipal de 

Educação se reserva o direito de rever a inscrição. 

 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 13 de outubro de 

2022. 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito de Serafina Corrêa 

 

 


