
                                
 
OF/CIRC/GAB/SEMED/011/2014                    Cascavel, 11 de fevereiro de 2014. 

 

  

Prezados Diretores de Escolas: 

 

 A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, frente a determinadas 

situações que vêm ocorrendo ao longo dos anos, comunica que, conforme preceitos 

contidos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, é obrigação de todas as Escolas Públicas a oferta de vagas no Ensino 

Fundamental, de modo que os pais não devem sair das dependências da Escola sem 

a matrícula ou, ao menos, o encaminhamento para que seja efetivada matrícula em 

Escola próxima. Isso significa que, a escola deverá, sempre que possível, atender a 

solicitação de vaga, ainda que ultrapasse os números previstos na Portaria 015/2013, 

pois no art. 5º do referido documento consta o número médio de alunos adequado 

para cada turma, podendo variar para mais ou para menos, conforme a demanda, em 

até 20%. Ou seja, se o número médio de alunos para o 2º ano é 25, a turma poderá 

ter de 20 a 30 alunos. Caso o número de alunos em determinada turma atinja o 

número máximo (considerando-se o número médio + 20%), a secretaria da escola 

deverá entrar em contato com as escolas próximas, a fim de providenciar a vaga para 

o menor. Em último caso, se mesmo após as providências da escola não for obtida 

vaga para o menor, o diretor ou secretário da escola deverá entrar em contato com o 

Setor de Documentação Escolar da SEMED, a fim de relatar o caso e buscar solução, 

uma vez que o direito à educação é considerado direito fundamental do cidadão e não 

pode ser negado a quem busca a sua efetivação. Em nenhuma hipótese a escola 

deverá encaminhar os pais até a SEMED, uma vez que a Rede Pública deverá 

solucionar o problema. Nenhuma criança acima de 6 anos deve estar fora da Escola. 

Todas acima dessa faixa etária precisam ser matriculadas e deverão frequentar o 

Ensino Fundamental de 9 anos. 

   Atenciosamente, 

  

 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal de Educação 


