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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quem somos?
A Secretaria de Educação é responsável pela Educação Básica da Rede Pública
Municipal, sendo composta por diferentes níveis escolares, de acordo com o
atendimento a que se destina, conforme discriminado abaixo:
 Educação Infantil (Creche e Pré-Escola);
 Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais);
 Educação de Jovens e Adultos;
 Educação Especial.

As Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino são mantidas pela Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo e administradas pela Secretaria Municipal de Educação,
de acordo com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, em vigor.

Contato
Site oficial:
 http://novafriburgo.rj.gov.br/secretarias/secretaria-de-educacao/
 https://educacaonovafriburgo.wordpress.com/
Telefones: (22) 2533-2532 / 2533-2536 / 2533-2537
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 (3º andar) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP:
28613-000
E-mail: gabinete.sme@pmnf.rj.gov.br

Responsável:
Secretário:Marcelo Verly de Lemos
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-000
Telefone: (22) 2533-2532
Site: https://educacaonovafriburgo.wordpress.com/
E-mail: marcelo.verly@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09 às 17h.

http://novafriburgo.rj.gov.br/secretarias/secretaria-de-educacao/
https://educacaonovafriburgo.wordpress.com/
https://educacaonovafriburgo.wordpress.com/
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Organograma:
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Serviços oferecidos
A Secretaria de Educação oferece Educação Básica na Rede Pública Municipal em
120 Unidades Escolares, atuando em conformidade com a LDB nº 9394/96,
ofertando a Educação Infantil (creche e pré-escola) e o Ensino Fundamental (Anos
Iniciais, Anos Finais e EJA), que são organizados de acordo com a
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino,
bem como as demais disposições aplicáveis.

Horário de atendimento
 Segunda a Sexta, de 09h às 17h.
 Expediente interno às sextas-feiras.

O que é este serviço?
A Secretaria de Educação deve ofertar e garantir, nos termos da Lei Orgânica do
Município:
I - educação infantil - creche e pré-escola - gratuita, nos termos dos arts. 487 a 489;
II - ensino fundamental obrigatório e gratuito às crianças e adolescentes, nos termos
dos arts. 490 a 493, incluindo aqueles que não o tiverem concluído ou que sequer
tenham tido acesso a ele para conclusão na idade própria de 14 (quatorze) anos,
conforme disposto nos arts. 494 e 495;
III - ensino regular noturno do primeiro ao nono ano do ensino fundamental para
educandos impossibilitados de frequentar escolas nos horários regulares, consoante
disposto no inciso II;
IV - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede
regular de ensino;
V - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos
que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

Quem pode utilizar este serviço?
Os serviços oferecidos pela Secretaria de Educação destinam-se àqueles que
necessitam estudar em alguma das fases oferecidas, conforme já mencionado,
referentes à Educação Básica. Para alunos que querem ingressar na Rede
Municipal de Ensino de Nova Friburgo ou desejam solicitar
transferência dentro da própria rede, devem
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seguir os critérios da Portaria que estabelece procedimentos relativos à pré-
matrícula para ingresso e permanência de alunos nas unidades escolares da rede
municipal de ensino para os anos letivos e dentre outras providências.

Documentos necessários
 Comprovante de escolaridade original protocolo, declaração ou guia de
transferência ou o histórico;

 Certidão de nascimento (original e cópia);
 CPF e RG (original e cópia) do(s) responsável (eis) pelo aluno;
 CPF do aluno;
 Comprovante de residência (cópia);
 Cartão de vacinação, atualizado (cópia);
 Duas fotos 3X4 recentes;
 Declaração de próprio punho informando cor/raça;
 Laudo médico e parecer comprobatório no caso de aluno com deficiência ou
transtornos globais do desenvolvimento, quando for o caso;

 Cópia do cartão do Bolsa Família, quando for o caso;
 Cópia do cartão do SUS;
 Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH;
 Teste do pezinho (cópia), caso aluno da Educação Infantil;
Observação: Respeitando o prazo estabelecido para a efetivação da matrícula.
As normas para realização da matrícula nas Unidades Escolares da Rede Municipal
de Ensino são definidas anualmente, através de Portaria de Matrícula, publicada em
Diário Oficial do Município pela Secretaria Municipal de Educação. Ou seja,
eventuais alterações podem ser estabelecidas a cada ano.

Prazo máximo para atendimento e/ou cumprimento dos
serviços
Não existe prazo máximo, pois o atendimento depende da oferta de vagas e da
procura por elas.

Canais de acesso a este serviço
O sistema de Pré-matrícula está disponível no site da Prefeitura,
podendo ser acessado por qualquer equipamento com
acesso à internet. Além disso, a Secretaria de
Educação disponibilizou polos para os pais
que não têm acesso à internet.
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Canais de comunicação ao usuário
A única forma de obtenção da informação sobre a vaga solicitada é por meio de
consulta ao sistema de Pré-matrícula, mediante o número de protocolo gerado na
ocasião da inscrição no período determinado para tal, CPF ou e-mail.

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
As manifestações poderão ser realizadas no setor de acolhimento da Secretaria de
Educação e na própria Ouvidoria da Prefeitura.

Compromisso de atendimento
Compete ao setor Acolhimento da Secretaria de Educação:
I - Assegurar aos usuários respostas às manifestações;
II - Interpretar o conjunto das manifestações recebidas dos usuários e contribuir, a
partir delas, para a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria;
III - Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu conhecimento, no
exercício de suas funções.

Legislação
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394, de 20 DE
dezembro de 1996;

 Lei Municipal nº 3.049/98 que “Cria o Sistema Municipal de Ensino e dá outras
providências”;

 Lei Municipal nº 4.637, de 12/07/2018 que “Institui a Lei Orgânica do Município
de Nova Friburgo”;

 Lei Municipal 4.395/2015, de 24/06/2015, que “Institui o Plano Municipal de
Educação do Município de Nova Friburgo (Pmenf) E Dá Outras Providências”.

Outras informações
Não há

Elaborado por:
 Alexandra Barroso Leal – Matr: 015274/105.240;
 Laís Carpi da Silva – Matr.: 106.037;
 Rita de Cássia de Jesus Silva – Matr.: 99.0897;
 Rosa Helena Martire – Matr.: 200.0718.


