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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMPROVANTE DE CADASTRO – EDUCAÇÃO INFANTIL

0 A 3 ANOS – 2019

NÚMERO DE CADASTRO: 65094

ANA LIZ ALVES DE FARIA - 09/08/2018

Informações Gerais:

1) Caso a(s) criança(s) possua(m) alguma deficiência, doença grave ou esteja(m) sob medida de
proteção, os documentos e/ou laudos comprobatórios deverão ser entregues na Diretoria
Regional de Educação referente ao endereço onde a criança teve o seu cadastro efetuado até o
dia 28/09/2018. A não apresentação dos documentos e/ou laudos irá desqualificar a análise
prioritária da inscrição da(s) criança(s).

2) O responsável pelas informações contidas neste cadastro deverá comprovar a veracidade das
mesmas quando solicitado e está ciente de que, se não conseguir fazê-lo, a(s) criança(s)
estará(ão) impossibilitada(s) de participar do processo e/ou será(ão) desclassificada(s).

3) As famílias que marcaram a opção de filiados à ASMARE deverão levar uma declaração
expedida pela entidade, confirmando a afiliação, na Diretoria Regional de Educação Noroeste até
o dia 28/09/2018. A não apresentação da declaração no local e prazo previstos impedirá a análise
desta inscrição pelos critérios diferenciados dos filiados à ASMARE. O endereço da Diretoria
Regional de Educação Noroeste é Rua Peçanha – n° 144 – 6° andar – Bairro Carlos Prates.

4) A Prefeitura de Belo Horizonte não garantirá em nenhuma hipótese transporte para as
crianças da Educação Infantil.

5) A(s) criança(s) não pode(m) ser matriculada(s) em duas instituições que recebem verba
pública, ou seja, escolas municipais, UMEIS ou creches conveniadas.

6) A família se compromete a manter o endereço e os telefones de contato atualizados perante a
secretaria da instituição onde a criança foi classificada na lista de pretendentes a vaga.

7) Este cadastro é válido exclusivamente para o ano de 2019.

8) A partir de 09/11/2018 o resultado desta inscrição poderá ser consultado pela internet no
Portal da PBH: www.pbh.gov.br

9) Para as crianças que obtiverem a vaga, a matrícula será no período de 19/11/2018 a
23/11/2018. No ato da matrícula, o responsável legal deverá apresentar (original e cópia):

a) original e cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança;
b) original e cópia do Cartão de Vacina atualizado;
c) original e cópia de documento de identidade do responsável;
d) original e cópia de comprovante de endereço residencial em Belo Horizonte, dos últimos
dois meses, em nome de um dos responsáveis pela criança;
e) documento de Guarda Judicial da criança, quando for o caso;
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f) Termo de Declaração de Veracidade dos Dados Cadastrais declarados.


