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Ofício nº  480/2011/DREA/CIRCULAR 
Em 24 de novembro de 2011 

 
Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
Assunto: Orientações sobre o Diário de Classe e sobre a Matrícula Inicial. 

 
 
 

            Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
 

1. O final do ano letivo se aproxima e com isso, algumas orientações são necessárias para 
que façamos os registros e o fechamento dos diários de maneira uniforme e precisa. 
2. Para tanto, seguem anexas as orientações para o preenchimento dos diários de classe 
(eletrônico e on line) quanto aos alunos que foram remanejados de salas (junção de turmas ou 
mesmo transferência de unidade escolar) pela ocasião do reordenamento. 
3.       Já para o ano vindouro, ressaltamos que no tocante à matrícula inicial, chamamos especial 
atenção quanto à aplicabilidade da Resolução Nº 01/2011 que, entre outras determinações, 
excepcionalmente, prevê a matrícula de alunos que completarão seis anos até o final do ano, 
desde que sejam comprovados dois anos de escolaridade na Educação Infantil, determinação que 
somente   VIGOROU PARA O ANO LETIVO DE 2011. 
4.       Portanto, passa a vigorar a orientação de que somente deve ser feita a matrícula 
inicial de alunos com a idade mínima de seis anos completos ou a completar até o dia 31 de 
março/2012. 
5.      Quanto aos alunos de que a Resolução Nº 01/2011 trata, em caráter de excepcionalidade, 
ou seja, aqueles que, comprovadamente, contam com dois anos de escolaridade na Educação 
Infantil e que completarão seis anos até o final do ano, estes deverão aguardar o posicionamento 
do Conselho Nacional de Educação e/ou o Conselho Estadual de Educação, acerca da situação. 
Esta também é a orientação que deve ser passada às unidades escolares da rede privada, que 
porventura solicitarem informação. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 


