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DELIBERAÇÃO CEE Nº 166/2019 
 

Dispõe sobre o corte etário para matrícula de crianças 
aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, 
respectivamente, na etapa da Pré-Escola da Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do Sistema de Ensino 
do Estado de São Paulo 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 

com fundamento no inciso I do Artigo 2º da Lei nº 10.403, de 6 de julho de 1971 e na Indicação CEE nº 

173/2019, 

DELIBERA: 

 
Art. 1º - A data de corte etário para matrícula inicial na Educação Infantil / 

Pré-Escola e no Ensino Fundamental, definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais é, respectivamente, 

aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, completos ou a se completar até 31 de março do ano letivo para 

o qual se realiza a matrícula. 

 
Art. 2º - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 

oferecida em creches para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade e em pré-escolas para crianças 

entre 4 (quatro) a 5 (cinco) anos. 

§ 1º A matrícula na Pré-Escola, segunda etapa da Educação Infantil e 

primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, deverá 

ocorrer para as crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade até o dia 31 de março do ano letivo para 

o qual se realiza a matrícula. 

§ 2º As crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 

de março, poderão ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil. 

 
Art. 3º - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a 

população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os 

que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. 

§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 

(seis) anos de idade completos ou a completar até o dia 31 de março do ano letivo, para o qual se realiza a 

matrícula, nos termos da Lei e das normas vigentes. 

§ 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após essa data 

deverão ser matriculadas na Educação Infantil, na etapa da Pré-Escola. 

§ 3º A frequência e o aproveitamento na Educação Infantil / Pré-Escola não 

são pré-requisitos para a matrícula no Ensino Fundamental. 
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Art. 4º - As crianças que até a data da publicação desta Deliberação, já 

estejam matriculadas e frequentando a Pré-Escola ou o Ensino Fundamental devem ter a sua progressão 

assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, 

considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento nos estudos. 

 

Art. 5º - O direito à continuidade do percurso educacional é da criança, 

independentemente da permanência ou de eventual mudança ou transferência de escola, inclusive para 

crianças em situação de itinerância. 

 

Art. 6º - A presente Deliberação entra em vigor na data da publicação de 

sua homologação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de janeiro de 2019. 
 
 
 
Cons.ª Ghisleine Trigo Silveira 

                                                Vice-Presidente no exercício da Presidência   
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