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CHAMADA ESCOLAR PARA 2021 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO   
   Considerando o Sistema de Georreferenciamento que orienta a organização das 
matrículas das crianças cujas residências se localizam em área de abrangência das Escolas 
da Rede Pública Municipal, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa aos 
senhores pais/mães/ responsáveis legais os procedimentos para participação na Chamada 
Escolar para o ano letivo de 2021, devendo estes comparecer na Escola mais próxima de 

sua residência, no período de 07 a 30/10/2020, das 13h às 17h, observando as seguintes 
orientações:  
  Cadastros para Educação Infantil:   

- INFANTIL 4 (Pré 1) -  Crianças com 4 (quatro) anos completos ou que irão completar 4 
(quatro) anos  até 31/03/2021;  

- INFANTIL 5 (Pré 2) -  Crianças com 5 (cinco) anos completos ou que irão completar 5 (cinco) 
anos  até 31/03/2021.  

  Documentos necessários:  

- Certidão de Nascimento da criança;  

- Comprovante de Residência (fatura de água atualizada de até dois meses) no nome do 
pai/mãe/responsável, quando a fatura não estiver no nome dos pais/responsáveis, deverá 

ser apresentado juntamente com a fatura de água, um comprovante de endereço adicional 
(fatura de luz, telefone, contrato de locação, declaração registrada em cartório, etc.) no 
nome da mãe/pai/responsável legal pelo estudante.   

Na realização da Chamada Escolar o(a) Secretário(a) Escolar deverá preencher o  
cadastro on-line no Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Espera de Vaga, fazer a 
impressão do formulário e coletar a assinatura do pai/mãe/responsável e do(a) diretor(a) da 
escola  

O preenchimento do cadastro da Chamada Escolar não implica na efetivação imediata 
da matrícula da criança e também não garante a vaga na Escola em que o cadastro foi realizado. 

Considerando as condições excepcionais vivenciadas no ano de 2020 em decorrência 

da Pandemia do novo Coronavírus, a divulgação do deferimento das vagas decorrentes da 
Chamada Escolar acontecerá mediante publicação de Edital, divulgado no sítio da Prefeitura 
Municipal de Guarapuava na internet, na área da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

indicando o nome da criança e a Unidade de Ensino de destino para efetivação de matrícula 
conforme cronograma vigente. 

As Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal receberão listagens organizadas por 
Escola com a relação das vagas deferidas, para divulgação em seus grupos de mensagens e 
fixação em Edital. 
   

Guarapuava, 05 de outubro de 2020.  
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