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PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: R. Monsenhor Hipólito, 1648 - Canto da Várzea,

Picos - PI, 64600-104
Telefone: (89) 3422-8296

E-mail: smepicos2@gmail.coni

EDITAL SEME N° 002/2022

Estabelece diretrizes para as MATRÍCULAS
ESCOLARES no âmbito das Escolas da Rede

Pública Municipal de Ensino da cidade de Picos-PI
para o Ano Letivo de 2023.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS-PI, no uso de suas atribuições

legais, considerando a necessidade de estabelecer normas para a Efetivação do processo

de Matrículas referente ao ano letivo de 2023 nas Escolas da rede Municipal de Picos, toma

Público, aos interessados, que ocorrerá a renovação e realização de matrículas novas nas

seguintes etapas e modalidades: Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino Fundamental

(Anos iniciais e Anos finais) e Educação de Jovense Adultos. O ano letivo iniciar-se-á dia 13 de

fevereiro de 2023. Conforme Calendário para o ano letivo de 2023 estabelecido pela SEME e

presente no Anexo I deste edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Período, horário e local de matrícula:

As matrículas serão realizadas nos períodos de 19 a 22 de dezembro de 2022 e de

02 a 13 de janeiro de 2023 nó hòráríõ de 8:00h às 11:00h, e das 14:00h ãs 16:00h

na sede das escolas municipais da Zona Urbana e Rural de Picos-PI.

1.2. Faixa etária:

Considera-se dia 31 de março como data corte do ano letivo em curso para a definição da

idade no ato da matrícula. A determinação é pautada pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (LDB) e pela Resolução CEB n° 6/2010.

1.2.1 Educação Infantil:

•  Creche - 2 (dois) anos completos até 31 de março.

•  Creche - 3 (três) anos completos até 31 de março.

•  Pré- Escola I - 4 (quatro ) anos completos até 31 de março.

•  Pré- Escola 11 -5 (cinco ) anos completos até 31 de março.












