Prefeitura de Nova Venécia
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR 2019
O processo de matrículas para o ano letivo de 2019 foi aberto com
uma novidade: as solicitações de rematrículas, transferências internas e
pedidos de matrículas novas poderiam ser feitas de forma presencial e
online. No período de 28 a 30 de novembro, ocorreram as solicitações de
rematrículas e transferências, que foi estendido até o dia 07 de dezembro e,
nos dias 10 e 11 dezembro, ocorreram as solicitações de matrículas novas,
prorrogadas até o dia 14 de dezembro, para a nossa rede de ensino.
No período de 17 a 19 de dezembro, SEME e escolas terminaram de
lançar as solicitações presenciais, bem como, o Cadastro Reserva das
escolas, no sistema para a finalização do processo. A informatização não só
do processo de matrículas, mas, também, das secretarias escolares com a
implantação do sistema de gestão educacional SISPAES, fez necessário que
a confirmação das solicitações da Chamada Pública Escolar 2019 prevista
para 12, 13 e 14 de dezembro fosse alterada para 20 e 21/12.
Em função da novidade da modalidade online do processo de
matrículas bem como a implantação do sistema de gestão educac
ional SISPAES responsável pela base de dados da rede municipal de ensino
de Nova Venécia, já prevíamos que demandaria tempo para que as
solicitações que foram feitas nas unidades escolares, de forma presencial,
fossem lançadas no sistema para que o processo da Chamada Pública
Escolar 2019 fosse concluísse. Com a Base de Dados completa, tanto com
as solicitações online quanto as presenciais, o sistema distribui e enturma os
alunos da nossa rede de ensino e, a SEME, de posse desses dados,
reorganiza as escolas.
No dia 04 de janeiro os pais poderão acessar o link do Resultado da
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Chamada Pública 2019, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de
Educação <http://www.novavenecia.es.gov.br/educacao/> e/ou ir a qualquer
unidade escolar do nosso município para conferir a informação para qual
escola a solicitação do seu filho (a) foi direcionada. Ciente dessa informação,
o responsável pela matrícula da criança deve dirigir-se à escola
contemplada, com a documentação exigida na portaria e confirmar a
matrícula.
Queremos salientar que o sistema foi desenvolvido respeitando os
critérios de matrícula estabelecidos pela Portaria de Matrícula do Município
de Nova Venécia para o Ano letivo de 2019, assim sendo, atende à
legislação. Aproveitamos, ainda, a oportunidade para esclarecer que as
mudanças nas datas de matrículas se deu em função da implantação de um
processo de chamada pública escolar automatizado e que para o ano letivo
de 2020 será totalmente online.
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