Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Grande
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

Escola Municipal de Educação Complementar Escola Viva

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da
Secretaria de Município da Educação, abre vagas para os
interessados em cursar as atividades propostas pela Escola
Viva:
1. Das Atividades
Manhã
Esportes
Jogos interativos
Cinema na Escola
Pesquisa comunitária
Percussão
Pintura
Teatro
Arte circense
Arte criativa- recriart
Hortas urbanas
Projeto de pesquisa

Tarde
Arte criativa - recriart
Esportes
Jogos interativos
Ateliês de expressão oral e escrita
Pesquisa Comunitária
Pintura
Teatro
Arte circense
Hortas urbanas
Projetos de pesquisa

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Grande
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

Escola Municipal de Educação Complementar Escola Viva
2. Da inscrição
2.1

Os alunos interessados em concorrer a uma das
vagas devem fazer sua inscrição junto à Equipe
Diretiva da escola de origem.

2.2

A Equipe Diretiva da escola encaminhará as Fichas
de Intenção de Matrícula a Secretaria de Município
da Educação, endereçada ao Núcleo de Educação
Integral -SMEd, até o dia 05 de abril de 2019, no
horário das 13h às 19h.

2.3

As inscrições devem obedecer à faixa etária mínima
de 12 anos; a idade será comprovada no momento
da matrícula, mediante apresentação da Certidão e
Nascimento ou Carteira de Identidade, conforme
especificado acima. Caso o candidato tenha idade
incompatível com a indicada no Edital, esta
inscrição não terá validade.

3. Das vagas
3.1

Cabe salientar que as vagas serão disponibilizadas
para Rede Pública, sendo prioritárias as vagas para
alunos da Rede Municipal.

4. Da seleção
4.1

Após a entrega da Ficha de Intenção de Matrícula, na
SMEd, a referida Ficha será avaliada por uma equipe
de professores, formada pelos professores da Escola
Viva, os quais selecionarão os candidatos conforme a
justificativa exposta na Ficha de Intenção de
Matrícula e disponibilidade de horário.
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4.2
4.3

No caso de haver um grande número de inscritos, a
forma de desempate, em primeira instância, priorizará
o estudante com maior idade ( mais velho).
Caso ainda exceda o número de inscritos às vagas
disponíveis, o critério para preenchimento das vagas
será por sorteio.

5. Da matrícula
5.1 No ato da Matrícula, os pais ou responsáveis – de
alunos menores de idade - deverão assinar o Termo de
responsabilidade, emitido pela Escola Viva.
5.2 Todos os alunos, no ato da matrícula, deverão
entregar cópia do documento de identidade ou
certidão de nascimento, o comprovante de matrícula
da escola de origem e um comprovante de endereço
atualizado.
5.3

Cabe salientar que a matrícula deverá ser realizada na
Escola Viva, cito a rua Av. Portugal nº 38.

6. Do Cronograma
Atividade
Divulgação nas
Escolas
Entrega das Fichas
de Intenção de
Matrícula

Data
De 26/03 a 29/03

Local
Escolas e site da
SMEd e 18ª CRE
SMEd

De 26/03 a 05/4

Seleção dos alunos
Resultado da seleção

De 08/04
10/04

Matrícula e entrega
da documentação
Início das aulas

12/04

Escola Viva
Escola Viva e site da
SMEd.
Escola Viva

No dia 15/04

Escola Viva
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7. Do preenchimento das vagas
7.1 O aluno que não comparecer na data da primeira
aula, sem justificativa, perderá o direito à vaga, sendo
chamado o candidato seguinte pela ordem da lista de
espera.
8. Da lista de espera
Os candidatos que não foram selecionados em primeira
oportunidade entrarão para a lista de espera, a qual
obedecerá
aos
mesmos
critérios
para
seleção
estabelecidas no Item 4.1.
8.1 A lista de espera será organizada contemplando
aqueles candidatos que não obtiveram a vaga em
primeira instância.
8.2 A lista de espera será divulgada conforme item 6.
Escola de Educação complementar Escola Viva
Rua Av. Portugal, 38 Fone 32314115

Maria de Lourdes Escouto
Diretora da EMEC Escola Viva

