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CRONOGRAMA DE LISTA DE ESPERA 
 

18/11/2019 a 27/12/2019 - Período REGULAR de inscrições 

02/01/2020 – Divulgação da Lista de Espera do 1º Semestre de 2020- total de 0 (zero) 

01/07/2020 – Divulgação da Lista de Espera do 2º Semestre de 2020 –total de 0( zero) 

Não temos crianças na lista de espera,. Há vagas disponíveis nas turmas cadastradas do 

CMEI. 

 

Como fazer a inscrição na Lista de Espera? 
Todos os interessados deverão procurar a secretaria da Escola Municipal Irmã Neli – EF, levando os 

seguintes documentos: 

• Certidão de Nascimento da criança; 

• Documentos pessoais dos pais ou responsáveis (CPF e RG, ou na falta dos mesmos, 

carteira de motorista); 

• Comprovante de Trabalho (dos pais ou responsáveis); 

• Comprovante de Residência (fatura de luz de no máximo 03 meses); 

• Declaração de vacina; 

 

Ao final do processo de inscrição o responsável pela criança deverá conferir os dados da Ficha 

de Inscrição e assiná-la. 

 

Etapas 
De acordo com a faixa etária da criança ela será enquadrada em uma das seguintes etapas no 

momento da inscrição: 

BERÇÁRIO G1 - crianças entre 1 ano a 2 anos incompletos 

MATERNAL- G2 - crianças entre 2 anos e 3 anos incompletos 

G3 - crianças entre 3 anos e 3 anos e 11 meses 

 

OBS.: A DATA BASE DE CORTE PARA DETERMINAÇÃO DA ETAPA É 31 

DE MARÇO. 
 

 

IMPORTANTE  

 

✓ A inscrição realizada é válida durante o ano todo. Não há necessidade de 

"renovação" da inscrição para a lista do 2º semestre. 

✓ Inscrições efetuadas após o período REGULAR serão aceitas normalmente, porém 

ficarão classificadas em agrupamento abaixo daquelas realizadas dentro do prazo.  

✓ A chamada das crianças para a matrícula será realizada pelo Departamento 

Municipal de Educação, a partir do início do ano letivo, obedecendo rigorosamente a 

classificação da Lista de Espera. 
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