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DELIBERAÇÃO CME Nº 021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 

Define Diretrizes para a matrícula inicial de 
crianças na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos de idade e data de 
corte etário vigente em todo o território 
nacional, para todas as redes e instituições de 
ensino, públicas e privadas. 

 
 

O Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo,mo uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 9º da Lei 
nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, no artigo 32 da Lei nº 
9.394/96, na Lei nº 11.274/2006, na Resolução CNE/CEB nº 5/2009, na Resolução 
CNE/CEB nº 7/2010, no Parecer CNE/CEB nº 20/2009, no Parecer CNE/CEB nº 
11/2010, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 2/2018, homologado pela 
Portaria MEC nº 1.035, de 5 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da 
União de 8 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 43, e com a Resolução CNE/CEB nº 
02/2018 de 09 de outubro de 2018, delibera:  

 
Art. 1º A data de corte etário vigente em todo o território municipal, para todas as redes e 
instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 
(quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela 
definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e 
aos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano para o qual se realiza a 
matrícula.  
 
Art. 2º É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e 
primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição 
Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano para o qual 
ocorrer a matrícula inicial.  
 

§ 1º As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março 
devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil.  
 
§ 2º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino 
Fundamental.  

 
Art. 3º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos 
completos ou a completar até o dia 31 de março do ano para o qual ocorrer a matrícula, nos 
termos da Lei e das normas nacionais vigentes.  
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§ 1º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na etapa da pré-escola.  

 
Art. 5º Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Deliberação, já se 
encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil 
(creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que 
sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de 
continuidade e prosseguimento sem retenção.  
 
Art. 6º As novas matrículas de crianças, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino 
Fundamental, a partir de 2019, serão realizadas considerando a data de corte de 31 de março, 
estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais e reafirmada nesta Deliberação.  
 
Art. 7º O direito à continuidade do percurso educacional é da criança, independentemente 
da permanência ou de eventual mudança ou transferência de escola, inclusive para crianças 
em situação de itinerância.  
 
Art. 8º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

 
Cãmara Mista: Planejamento,Legislação e Normas 
                          Educação Infantil 
 
Alexandra Barroso Leal - Membro 
Laudilene de Mattos Pinheiro - Membro 
Neli Ferreira de Oliveira - Membro 
Ricardo Lengruber Lobosco - Membro 
Rita de Cássia de Jesus Silva - Membro 
 
Conclusão da Plenária: Aprovado por unanimidade 
 
Sala de Sessões, Nova Friburgo, 29 de novembro de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maiara Inimá de Oliveira Assis 
Presidente do Conselho Municipal de Rducação 
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