
ORIENTAÇÕES SOBRE ESCOLAS MUNICIPAIS 2017 
 

Documentos para serem enviados APENAS POR E-MAIL para o Núcleo 

de Matrícula:  devotnrm@educacao.sp.gov.br 
Escolas Municipais Novas / Troca de Prédios (PARA FINS DE ACERTO NO SISTEMA DE 
CADASTRO DE ALUNOS/ESCOLAS –GDAE).   
 
As Prefeituras Municipais que não possuem Sistema Próprio de Ensino/Supervisão 
Própria deverão anteriormente enviar para a Diretoria de Ensino a/c Núcleo de Vida 
Escolar Ofício solicitando autorização para funcionamento de escola nova (escolas a 
partir de 1º ano do Ensino Fundamental) ou mudança de endereço. Antes de enviar a 
documentação abaixo, deverá entrar em contato com o Núcleo de Vida Escolar da 
Diretoria de Ensino, pois será formado um Processo na D.E. para a autorização de 
funcionamento da escola municipal de Ensino Fundamental) 
 
 
       As Prefeituras que não possuem Sistema Próprio de Ensino/sem Supervisão Própria: 
 
A Secretaria Municipal elaborará o seguinte expediente: 

 Ofício do Prefeito ou do Secretário Municipal de Educação informando a criação da nova escola 
OU a substituição do prédio OU a mudança de endereço, direcionado à Dirigente Regional de 
Ensino 

 
Em anexo deverá vir:  

 Ficha Cadastral (modelo no site da Diretoria de Ensino – Link NRM-NÚCLEO DE MATRÍCULA) 
http://devotorantim.educacao.sp.gov.br 
 Abaixo desta manual tem a orientação para preenchimento;  

 Cópia da Lei Municipal de criação da nova escola OU substituição de prédio OU mudança de 
endereço 

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino publicada no DOE quando for criação de Escola de 
Ensino Fundamental. (as creches e EMEIs são de competência de autorização pela própria 
Secretaria Municipal – não virá cópia da Portaria do Dirigente Regional) 

 
 
          As Prefeituras  COM Sistema Próprio de Ensino – Supervisão Própria: 
 
A Secretaria Municipal elaborará o seguinte expediente: 

 Ofício do Prefeito ou do Secretário Municipal de Educação informando a criação da nova escola 
OU a substituição do prédio OU a mudança de endereço, direcionado à Dirigente Regional de 
Ensino 

 
Em anexo deverá vir:  

 Ficha Cadastral (modelo no site da Diretoria de Ensino – Link NRM-NÚCLEO DE MATRÍCULA). 
Abaixo desta manual tem a orientação para preenchimento;  

 Cópia da Lei Municipal de criação da nova escola OU substituição de prédio OU mudança de 
endereço 

 

Alteração do Nome de Escola:  
As Prefeituras Municipais SEM Sistema Próprio de Ensino/SEM Supervisão Própria 
deverão enviar também Portaria do Dirigente Regional sobre a alteração do nome da 
escola municipal – Quando se tratar de escola com Ensino Fundamental (Entrar em 
contato com o Núcleo de Vida Escolar para os procedimentos quanto à publicação da 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, pois irá formar um Processo na D.E.) 

mailto:devotnrm@educacao.sp.gov.br
http://devotorantim.educacao.sp.gov.br/


 
 Ofício do Prefeito ou do Secretário Municipal de Educação informando a alteração de 

nome da escola (Colocar o Código CIE e endereço). Informar qual era o nome e como 
ficará); 

 Cópia da Lei Municipal de alteração de nome da escola. 
 Quando se tratar de Escola Municipal com Ensino Fundamental deverá vir também 

cópia da Portaria do Dirigente Regional (Prefeituras SEM SISTEMA 
PRÓPRIA/SUPERVISÃO PRÓPRIA). No caso de creche e EMEI não há necessidade da 
Portaria do Dirigente pois a autorização de pré escola é de competência da Prefeitura 
Municipal. 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA CADASTRAL: 

Folha 1 -  

 

 
 

 

 

Folha 2 – Apenas para escolas privadas(particulares) 

 

 

 



Folha 3 –  

 

 
 

 



Folha 4 – 

 

Na Sala de aula, a capacidade física será determinada pelo total da área em m² dividido por 1.2. 

 

Por exemplo: 

Uma sala de aula com 49 m² de área total, dividido por 1.2 a capacidade será 41 alunos. 

 

Para os demais ambientes que não são Sala de Aula, preencher a área em m² (largura do ambiente 

X comprimento) e deixar o campo “capacidade física” em branco. 

 

 


