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ORIENTAÇÃO 03/2022 - SME -  DRH e IF 
 

Orienta as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal e aos 
senhores pais/ Responsáveis Legais, quanto aos procedimentos 
para realização da CHAMADA ESCOLAR on-line para Educação 
Infantil/2023. 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Recursos Humanos e Informações 

Escolares, no uso de suas atribuições legais e visando o Planejamento para as matrículas na 

Modalidade de Ensino Educação Infantil – Infantil 4 e Infantil 5, da Rede Pública Municipal 

de Ensino, para o ano letivo de 2023, resolve orientar as unidades de ensino Municipais 

quanto ao processo para CHAMADA ESCOLAR – Cadastro de Espera de Vaga Escolar on-line. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Considerando o Art. 205 da Constituição Federal do Brasil quanto: 

“A educação, direito 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 Secretaria Municipal de Educação – SME do município de Guarapuava/PR, com intuito 

de viabilizar o pleno cumprimento desta prerrogativa, orienta em suas normativas, promove 

ações, divulga, incentiva a comunidade à inserção das crianças na Escola, e disponibilizará 

vagas escolares de ingresso na Educação Infantil para ano letivo de 2023, em Unidades da 

Rede Municipal de Ensino de Guarapuava, próximas às residências, a partir da realização 

Chamada Escolar, que ocorrerá de forma totalmente on-line no Sistema CONECT+EDU – 

Plataforma Educamais e validados pela Equipe administrativa das unidades escolares. 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ESPERA DE VAGA 

ESCOLAR – CHAMADA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

2.1     O Cadastro de Espera de Vaga Escolar Escolar será totalmente on-line e será destinado: 

a) à crianças que ingressarão na Educação Infantil no Infantil 4 - Pré I, e que não 

estão matriculadas nos CMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil, com a 

faixa etária de 4 anos completos ou que irão completar 4 anos até 31/03/2023; 
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b) à crianças que ingressarão no Infantil 5 - Pré II, que não estão matriculadas em 

unidades municipais de ensino, com a faixa etária de 5 anos completos ou que irão 

completar 5 anos até 31/03/2023; 

c)  à crianças que por algum motivo não frequentaram o infantil 5 - Pré II em 

2022 e terão idade para cursar o 1º Ano do Ensino Fundamental; 

d)   à estudantes do Infantil 4 - Pré I, Infantil 5 - Pré II e 1º Ano, de escolas 

privadas, que desejarem transferência para unidades de ensino da rede municipal. 
 

    2.1.1   Alunos que estão matriculados em CMEIs e no CEI Retiro Feliz não 

precisam  fazer a Chamada Escolar. 

 2.2   O Cadastro de Espera de Vaga Escolar poderá ser realizado no período 05 a 25 de 

outubro de 2022 pelo(a) pai/mãe/responsável legal no  Sistema CONECT+EDU  na  plataforma 

Educamais, acessando o link: https://matricula.educamaisguarapuava.net 

2.2.1   Ao abrir o link aparecerá um vídeo explicativo de como preencher a 

cadastro on-line. 

 2.2.2     No caso do(a) pai/mãe/responsável legal não possuir celular e/ou acesso à 

internet, poderá comparecer à unidade de ensino mais próxima de sua residência, onde o(a) 

secretário(a) disponibilizará um equipamento e auxiliará na realização do Cadastro de Espera 

de Vaga Escolar on-line.  

 2.2.3 Para efetivar o Cadastro de Espera de Vaga Escolar on-line, o(a) 

pai/mãe/responsável legal precisará   informar seus dados pessoais, os dados pessoais da 

criança, número de telefone para  contato, e anexar obrigatoriamente em um único 

documento (PDF, JPG, JPEG,TIFF) o  comprovante de residência atualizado no nomes do(a) 

pai/mãe/responsável legal  (preferencialmente a fatura de água). 

2.2.4    No momento do cadastro, o sistema apontará um mapa georeferenciando 

às unidades escolares mais próximas da residência. O(a) pai/mãe/responsável legal poderá 

marcar até 3 (três) opções de unidades de ensino, onde tem a intenção da vaga. 

2.2.5   Após a conclusão do cadastro aparecerá: Solicitação enviada, e indicará o 

site para acompanhamento da inscrição. 
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3. DO DIRECIONAMENTO DE MATRÍCULAS 
 
 3.1   As crianças inscritas no Cadastro de Espera  de Vaga on-line serão direcionadas pela 

SME - Secretaria Municipal de Educação do município de Guarapuava, seguindo o sistema de 

georeferenciamento, para uma das Unidades Municipais de Ensino mais próxima de suas 

residências, de acordo com a disponibilidade e demanda de vagas escolares. 

3.2  Se por algum motivo o(a) pai, mãe ou responsável desejar matricular seu filho(a) em 

unidade escolar de preferência, que não esteja localizada na área de abrangência de sua 

residência, deverá efetivar a matrícula na unidade de ensino para onde foi direcionado(a) 

seus(sua) filho(a) para garantir a vaga, e, após o período de matrículas comparecer na  

unidade escolar, para verificar se haverá disponibilidade de vaga. 

  3.3 O(a) pai/mãe/responsável legal, deverá ficar atento quanto ao período para 

efetivação da matrícula, que será divulgada pelas unidades de ensino e mídias sociais. 

 3.4  A realização da Chamada Escolar - Cadastro de Espera Vaga - não implica na 

efetivação imediata da matrícula, sendo que, deverá o(a) pai/mãe/responsável legal, 

comparecer na data da matrícula,   na unidade de ensino para qual a vaga de seu (sua) filho 

(a) foi direcionado (a), para a efetivação da matrícula e entrega de documentos necessários. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação com a relação nominal das crianças inscritas na Chamada Escolar e seus 

respectivos direcionamentos será encaminhada pela SME às unidades municipais de ensino 

e divulgada no site do município de Guarapuava, no Portal da Educação. 

 
 
 

Guarapuava, 30 de setembro de 2022. 
 

 
 
 

ELAINE CRISTINA FRANÇA DE OLIVEIRA PABLO DE ALMEIDA 

Diretora de Departamento Secretário Municipal de Educação 
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