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1. Como eu faço para matricular meu (minha) filho(a) em uma
escola da rede municipal de ensino?

a.

Na creche

1º). É preciso solicitar a vaga, por meio de inscrição:
As inscrições para solicitação de vagas, para crianças a partir dos
4 (quatro) meses a 03 anos de idade, no período de fevereiro a
novembro. Serão feitas, presencialmente, todas as, terças-feiras e
quintas-feiras das 8:00 às 16:00hs nas CRECHES Municipais abaixo
relacionadas:
CEMEI
REGIÃO
ENDEREÇO
( ) Valdomiro
Avenida Albertina de Castro
Região 1
Amaral
Prado, 182 - Capuava
( ) Papa João
Rua Horácio Amaral, 201 Região 2
Paulo II
Pq. Santana
( ) Martinho
Rua Abrantes, 512 - Pq.
Região 3
Calzavara
Portugal
( ) Antônio
Rua 07, 360 - Jd. São Marcos
Montero Filho
( ) Profº
Região 4 Rua Marino Antonio
Osvaldo
Fartarotti Polidoro, 496 Jd.
Muller
América II
( ) São Lucas
Rua Antonio Juliato, 63 Região 5
Santa Marina
( ) Alberto
Rua Mario Olivo, 516 - Jd.
Região 6
Juliano Serra
Maracanã
( ) Octávio
Estrada Municipal, s/nº
Região 7
Quércia
Capivari

CONTATO
(19) 38711211
(19) 38717964
(19) 38693874
(19) 38292262
(19) 39295038
(19) 38712786
(19) 38493921
(19) 38813943

São necessários os seguintes documentos originais:
- Certidão de Nascimento ORIGINAL;
- RG e CPF dos pais ou responsável legal; e
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- Comprovante de residência (conta de energia elétrica). No caso
de imóvel alugado ou cedido, apresentar o contrato de locação ou
declaração do proprietário, este com firma reconhecida em cartório e
acompanhada de uma conta de energia elétrica recente.
b.

Nas escolas da Educação Infantil ao 9º ano

O responsável legal pelo aluno ou o próprio aluno, em caso de
maioridade, deve procurar uma escola municipal mais próxima do bairro
onde mora.
Na unidade, deve apresentar o original e a cópia dos
seguintes documentos:
- Certidão de nascimento;
- Cédula de identidade, RG;
- Carteira de vacinação do candidato e/ou declaração emitida pela
unidade básica de saúde, atestando a regularidade da vacinação, nos
termos da Lei Estadual n° 17.252/2020 e Lei Municipal n° 5.792/2019;
- Cartão do SUS;
- Cartão bolsa família, do aluno se for o caso;
- Cédula de Identidade, RG, ou outro documento com foto do
responsável legal que conste o número do RG;
- Cadastro de Pessoa Física, CPF;
- Comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
- Comprovante de residência no Município de Valinhos, com
data a partir de junho de 2021;
-Histórico escolar e/ou declaração de matrícula/transferência da
escola de origem do demandante de vaga, no caso de transferência.
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Importante:
Serão aceitos de como comprovantes residência os seguintes
itens, a seguir relacionados:
a)

Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo

ou móvel);
b)

Contrato de aluguel em vigor, com firma do

proprietário do imóvel reconhecida em cartório, acompanhado de
um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou
telefone em nome do proprietário do imóvel;
c)

Declaração do proprietário do imóvel confirmando a

residência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de
um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou
telefone em nome do proprietário do imóvel;
d)

Declaração anual de IRPF;

e)

Demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;

f)

Contracheque emitido por órgão público;

g)

TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;

h)

Boleto

bancário

de

mensalidade

escolar,

de

mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou de
financiamento habitacional;
i)

Fatura de cartão de crédito;

j)

Extrato/demonstrativo bancário de outras contas,

corrente ou poupança;
k)

Extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou

aplicação financeira;
l)

Extrato do FGTS;

m) Guia/carnê do IPTU ou IPVA;
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n)

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de

Veículos;
o)

Infração de trânsito;

p)

Laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA;

q)

Escritura ou Certidão de Ônus do imóvel;

r)

Declaração firmada pelo próprio interessado ou por

procurador bastante, conforme Lei Federal nº 7.115/1983
c.

Matrícula de alunos estrangeiros:

A matrícula será disponibilizada aos estudantes estrangeiros sem
qualquer discriminação, observando, no que couber, as mesmas normas
regimentais que disciplinam a matrícula de estudantes brasileiros nas
escolas da rede municipal de ensino.
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2. Apoio da prefeitura a estudantes universitários
a. Bolsas de Estudo
A prefeitura de Valinhos concede Bolsas de Estudo (01 a 03
parcelas de mensalidade) a estudantes de Curso Superior de Graduação,
que moram em Valinhos, comprovadamente necessitados, no quesito
financeiro, desde que não sejam beneficiários de qualquer outro
programa de concessão de bolsas de estudo.
Os interessados no benefício devem seguir os seguintes passos:
1.

Acessar no site da prefeitura de Valinhos;

2.

Na aba da Secretaria da Educação, clicar no link

Bolsa de Estudos;
3.

Imprimir as orientações e os formulários solicitados;

4.

Separar a documentação, solicitada no Edital

5.

Preencher

o

formulário

juntamente

com

a

documentação (na mesma ordem sequencial exigida no Edital) e
se dirigir à Seção de Protocolo da Prefeitura, localizada à Rua
Antônio Carlos, nº 301 – Centro;
6.

Dar entrada na solicitação

7.

Acompanhar a tramitação no site da prefeitura.

Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentação fora do
prazo estabelecido. A falta de qualquer um dos documentos solicitados
desclassifica automaticamente o candidato, tendo seu pedido indeferido.
O pagamento do benefício será feito em uma parcela ou até três
parcelas, após deferimento da solicitação pela Comissão Especial de
Bolsas de Estudo, que verifica a validade da documentação, bem como
faz uma análise socioeconômica do candidato para verificar a quantidade
de parcelas a que ele tem direito.
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Em caso de concessão do direito, os pagamentos serão realizados
até o último dia útil de novembro do mesmo ano.
b. Reembolso de transporte (também para nível médio técnico)
A concessão do subsídio (reembolso parcial ou total) dos custos
de transporte é destinada somente aos estudantes residentes em Valinhos,
matriculados em Universidades, Faculdades (graduação) ou nível médio
técnico, localizadas fora de Valinhos, distantes no máximo a 100 (cem)
quilômetros do município;
O subsídio varia entre 50% e 100% do custo do transporte
coletivo escolar limitado a R$ 670,00, desde que sejam entregues todos
os documentos solicitados e respeitados os critérios socioeconômicos
estabelecidos em Edital específico sobre o tema.
A solicitação do subsídio deverá ser feita, usando Requerimento
específico a ser impresso/retirado do site: http://www.valinhos.sp.gov.br;
clicar em Administração; em seguida, clicar em Secretaria da Educação;
e Transporte Subsidiado; Edital transporte subsidiado de estudantes.
O requerimento, os formulários preenchidos e os demais
documentos solicitados e elencados no Edital devem ser entregues na
Seção de Protocolo da Prefeitura, localizada à Rua Antônio Carlos, nº
301 – Centro, somente nos dias úteis, cabendo tão somente ao candidato
conferir a documentação que será entregue e não aos servidores da Seção
de Protocolo;
O requerimento e os documentos entregues serão avaliados por
uma comissão específica e, se julgados procedentes, serão deferidos e o
requerente beneficiado com percentual próprio de reembolso
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O critério da aprovação do percentual de pagamento será feito
baseado na Lei 4.972/2014, na Lei 5.400/2017 e no Artigo 6°, do
Decreto n° 9.453/2017, desde que, também, sejam atendidos os demais
critérios estabelecidos em Edital.
Para o reembolso periódico do subsídio é necessário que seja
entregue, mensalmente, até o dia18 (dezoito) do mês seguinte ao
cursado, o comprovante de frequência que deverá ser datado a partir do
dia 26 de cada mês.
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3. Transporte de alunos do Ensino Fundamental
O transporte escolar, na rede municipal de ensino, é concedido ao
aluno matriculado e frequente em escola indicada pela Secretaria da
Educação, conforme registro no Sistema de Cadastro de Alunos do
Estado de São Paulo/SEE-ClE, residente no mesmo município em que se
localiza a escola.
a. Por meio de transporte fretado
O aluno com idade inferior a 12 anos é transportado por veículo
fretado ou de frota própria municipal com a presença de monitor, dede
que seja proveniente:
- Da zona rural; ou
- De local onde haja barreira física, ou obstáculo que impeça ou
dificulte o seu acesso à escola, ou lhe prejudique a liberdade de
movimento, a circulação com segurança, a integridade, como por
exemplo:
- Rodovia e ferrovia sem passarela, ou faixa de travessia sem
semáforo;
- Rio, lago, lagoa, brejo, ribeirão, riacho, braços de mar, sem
pontes ou passarelas;
- Trilhas em matas, serras, morros, ou locais desertos;
- Divisória física fixa (muro ou cerca);
- Linha eletrificada;
- Vazadouro (lixão).
b. Por meio de transporte público (utilizando Passe Escolar)
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O aluno com idade a partir de 12 anos, completos no início do
ano letivo, será atendido por meio de passe escolar gratuito, desde que
não haja prejuízo ao cumprimento do horário de entrada e saída da
escola.
Para ter direito, a unidade escolar em que o aluno estuda precisa
estar localizada a uma distância de dois quilômetros ou mais de seu
endereço residencial. Caso a distância seja menor, o benefício só é
concedido se houver algum tipo de barreira (linha de trem, rodovia, lago
etc.) entre a escola e a residência do estudante.
Para solicitar o benefício:
O responsável legal pelo aluno (ou o próprio aluno, em caso de
maioridade civil) deve preencher o formulário específico na unidade
escolar e requerer seu comprovante de escolaridade. Em seguida, deve se
encaminhar até a rodoviária de Valinhos para dar entrada na
documentação solicitada. Após tais procedimentos, deve aguardar o
trâmite do processo.
c. Transporte de alunos com deficiência
O transporte escolar adaptado, com presença de monitor, será
fornecido ao aluno com deficiência, que não apresente desenvolvidas
condições

de

mobilidade,

locomoção

e

autonomia

no

trajeto

casa/escola/casa, ou seja:
I.

Deficiente físico / cadeirante ou com perda permanente das

funções motoras dos membros, que o impeça de se locomover de forma
autônoma;
II.

Autista, com quadro associado de deficiência intelectual

moderada ou grave, suscetível de comportamentos agressivos e que
necessite de acompanhante familiar;
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III.

Deficiente intelectual, com grave comprometimento e com

limitações significativas de locomoção;
IV.

Surdo, cego, com dificuldades de comunicação e de

mobilidade;
V.

Aluno com deficiência múltipla que necessite de apoio

contínuo;
VI.

Cegos ou com baixa visão, que não apresente autonomia e

mobilidade necessárias e suficientes para se localizar e percorrer,
temporariamente, o trajeto casa/escola/casa.
Observação — A necessidade de transporte escolar, para o aluno
de que tratam os incisos III a VI, e a de acompanhante para o referido no
inciso II deverão ser atestadas pela área da Saúde.
Para requerer atendimento:
O responsável legal pelo aluno deve se dirigir à Seção de
Protocolo da Prefeitura, localizada à Rua Antônio Carlos, nº 301 –
Centro, levando originais e cópias dos documentos pessoais, documentos
do aluno a ser beneficiado, bem como de laudo(s) que comprove(m) a
necessidade do transporte adaptado.
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4. Alimentação Escolar
O Serviço de Alimentação Escolar destinado aos alunos
matriculados na Rede Municipal de Ensino de Valinhos - SP, atua
conforme diretrizes, objetivos e metas do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). Para cada segmento de ensino é oferecido
um cardápio, respeitando o período de permanência escolar e faixa etária
do aluno.
O cardápio também é ofertado de maneira adaptada aos alunos
que necessitam de alimentação especial. Esse atendimento deverá ser
solicitado à unidade escolar que o aluno frequenta, mediante
apresentação de prescrição médica.
O cardápio pode ser consultado no seguinte endereço
eletônico:
https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretariaspaginas/14/cardapio-da-merenda/
Requisitos:
Serviço Online:
- Sim.
Endereço de e-mail:
- jpfranco@valinhos.sp.gov.br
- fraymundo@valinhos.sp.gov.br
Local:
- Rua Americana nº498 – Vila Imperial – CEP 13.276-485
Meios de contato:
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- Site, Telefone, Presencial, Correspondência.
Dia e horário de atendimento:
- Em dias úteis das 8h00 h às 17h00.
Forma de acompanhamento:
- Online.
Órgão Responsável:
- Secretaria da Educação.
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5. Supervisão de Ensino
A função da Supervisão de Ensino é garantir que o processo de
ensino-aprendizagem esteja de acordo com o que foi traçado dentro do
planejamento escolar. Atua em conjunto com a equipe, não só
acompanhando o passo a passo do processo de ensino, com também
promovendo mudanças, apoiando e dando suporte pedagógico baseado
na organização coletiva do trabalho escolar.
A equipe de supervisores da Secretaria da Educação de Valinhos
exerce algumas funções específicas, a saber:
a)

Autoriza, Acompanha e Supervisiona as escolas de

educação infantil do Sistema Municipal de Educação de Valinhos;
b)

Supervisiona as Escolas de Educação Básica da Rede

Municipal de Valinhos;
c)

Orienta, acompanha, fiscaliza atos administrativos das

escolas de educação básica municipais;
d)

Atribui cargos para docentes e outros servidores da

Secretaria da Educação;
e)

Desempenha ações de assessoria, planejamento,

controle, avaliação e proposição de políticas públicas;
f)

Acompanha e subsidia a elaboração, implementação

da proposta pedagógica, do regimento escolar e do plano de gestão
nas escolas;
g)

Apoia a elaboração do plano de trabalho da Secretaria

da Educação de acordo com as necessidades das escolas;
h)

Assessora o Secretário da Educação no Desempenhos

de suas funções e participa do processo coletivo de construção do
plano de trabalho da Secretaria da Educação.
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6. Departamento Pedagógico
O Departamento Pedagógico tem como objetivo promover na
rede

municipal,

propostas

político-pedagógicas

de

Educação,

possibilitando que cada unidade educacional elabore e desenvolva seu
Projeto Político-Pedagógico. Fomentar atividades que melhorem o
desempenho educacional de alunos e profissionais da educação na
relação ensino aprendizagem, propondo, planejando, orientando e
supervisionando as atividades administrativos pedagógicas das unidades
escolares de competência de suas respectivas coordenadorias.
São atribuições do Departamento Pedagógico:
a)

Desenvolver na Rede Municipal de Educação a Proposta

Político-Pedagógica de Educação;
b)

Possibilitar que cada Unidade Educacional manifeste seu

próprio Projeto Político-Pedagógico, explicitando, sobretudo, suas
especificidades, metas e prioridades;
c)

Desenvolver um trabalho de suporte ao Projeto Político-

Pedagógico de cada unidade e aos projetos da SME para a Rede
Municipal de Educação;
d)

Estabelecer um programa de formação continuada que

possibilite aos profissionais da Rede uma permanente atualização e
produção de conhecimentos e saberes;
e)

Promover

ações

articuladas

de

planejamento,

gerenciamento, avaliação e desenvolvimento dos profissionais da SME
garantindo as condições necessárias às políticas educacionais; e
f)

Dispor sobre a política pedagógica da Rede Municipal de

Ensino.
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7. Atendimento Psicopedagógico
A rede municipal de Valinhos/SP, por meio da Secretaria da
Educação, conta com o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAP),
composto por especialistas em psicopedagogia, que disponibiliza
atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem. Esse
atendimento é realizado na unidade escolar do aluno, geralmente, em seu
período de aula, mediante autorização dos pais e/ou responsáveis.
Quaisquer processos de avaliação, reavaliação ou estudo de caso
são iniciados pela ficha de encaminhamento, que deve ser preenchida
pelos professores e assinadas juntamente com a coordenação pedagógica
da unidade escolar do(a) aluno(a).
Após o encaminhamento desse formulário pela escola, cabe ao
NAP a análise das dificuldades de aprendizagem desse aluno e o início
dos procedimentos de avaliação e/ou intervenção psicopedagógicos,
além da indicação de possíveis encaminhamentos externos e orientações
aos professores e à coordenação.
O NAP, juntamente com a coordenação da unidade, esclarece a
família sobre as necessidades, o desenvolvimento e a evolução dos
estudantes em relação aos atendimentos.
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8. Núcleo de Atendimento à Educação Especial (NAEE)
A rede municipal de Valinhos/SP, através da Secretaria da
Educação, disponibiliza, em seu Departamento Pedagógico, a Equipe
do Núcleo de Atendimento da Educação Especial (NAEE) que tem
por atribuição a proposição de políticas públicas, a coordenação das
ações e estratégias de inclusão escolar dos alunos com deficiência, bem
como o acompanhamento e o monitoramento desse processo, sob a
coordenação da Diretora de Departamento, a Professora Ana Angélica
Júlio.
Buscando qualificar o processo de escolarização dos alunos com
deficiência em nossa Rede de Ensino, a Secretaria Municipal de
Educação de Valinhos, dispõe de alguns projetos:
- Projeto: Professores de Apoio à Inclusão: Docência Compartilhada.
O presente projeto pretende oferece a formação de uma Equipe de
Professores de Apoio à Inclusão, que atua na experiência da “Docência
Compartilhada”. A perspectiva da docência compartilhada prevê a
presença de dois professores, atuando em cooperação nas turmas
regulares que possuam alunos com deficiência matriculados e que
apresentam demandas específicas para o referido atendimento.
Importante destacar que nem todos os alunos apresentam a necessidade
desse modelo. Alguns precisam do cuidador para as atividades de vida
diária. Outros se beneficiam do AEE no contraturno (atendidos por meio
dos convênios firmados com as instituições especializadas, APAE
Valinhos, Acesa e Pró-visão), para se apropriarem de currículo
específico da Educação Especial. Outros, ainda, apresentam potencial de
desenvolvimento cognitivo e social e, para tal, a figura do Professor de
Apoio à Inclusão é fundamental.
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Secretaria da Educação
- Projeto: Estagiários de Apoio à Inclusão tem como objetivo
proporcionar aos professores a possibilidade de atender, de forma mais
individualizada, quando necessário, aos alunos com deficiência em suas
necessidades educacionais, e que apresentem comprometimento da
autonomia para Atividades de Vida Diária.
- Projeto: Intérprete de Libras, tem por objetivo acompanhar os alunos
com surdez severa ou profunda ou em processo de perda auditiva gradual
e irreversível que necessitam do apoio do intérprete de LIBRAS em sala
de aula. Esses profissionais fazem a interpretação do conteúdo das aulas
ministradas pelos professores da turma, além de atuarem como agente de
interação/socialização entre o aluno surdo e os seus professores e/ou os
colegas de sala.


Público-alvo a ser atendido por esses projetos:

Turmas do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental que possuam
matrículas de alunos com deficiência, após a devida observação e
avaliação da demanda e da pertinência, bem como a aprovação
formal da Equipe Técnica da Educação Especial da Secretaria
Municipal de Educação – NAEE e da Diretoria Pedagógica e
Supervisão de Ensino.
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