
TIRE SUAS DÚVIDAS 

1) Onde   fazer a inscrição? 
 A  pré-inscrição on-line será realizada no período de 16 de janeiro a 23 de janeiro de 
2023,exclusivamente no endereço eletrônico: https://www.semecabofrio.rj.gov.br no ícone" Pré-
matrícula on-line". 
 
  a) dia 16 de janeiro para candidatos que possuam irmãos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino; e 
  b) de 21 a 23 de janeiro para os demais candidatos. 
 Após a escolha efetuada na" Pré-matrícula  on-line", o responsável pelo aluno, ou o próprio aluno 
se maior de idade, deverá confirmar a matrícula presencialmente na unidade escolar. 
 
2) Como realizar a Pré-matrícula on-line? 
  No site da Secretaria Municipal de educação, clique no ícone " Pré-matrícula on-line" e digite 
corretamente os dados solicitados. 
Observação: 
     Só aparecerão no sistema, apenas as unidades escolares que possuem   vagas, para a 
etapa ou ano escolar que o aluno deverá cursar em 2023. 
 
3)  o que acontecerá se o responsável informar na "Pré-matrícula on-line", a escola errada? 
 Nesse caso, retorne ao sistema e clique na aba de" Pesquisar Inscrição " para alterar o nome 
da escola. Esta opção só estará disponível no dia 16 de janeiro para candidatos que possuem 
irmãos já matriculados na Rede Municipal de Ensino e no período de 21 a 23 de janeiro para os 
demais candidatos. 
 
4) Ao fazer a Pré-matrícula on-line, a vaga do aluno estará garantida? 
  Não. A vaga somente estará garantida após a efetivação da matrícula na escola sendo: 
 a) no  dia 17 de janeiro, no horário das 8h às 17 h, para  candidatos que possue(m) irmão(s) 
matriculados na Rede Municipal de Ensino; 
b) no período de 24 a 26 de janeiro de 2023, no horário das 8h às 17 h, para os demais candidatos. 

5) Quais documentos necessários para efetivar a matrícula na escola? 
 * 2 ) duas)fotos 3x4: 
 * fotocópia da certidão de nascimento ou casamento: 
 * fotocópia do título de eleitor, se maior de 18 anos; 
 * fotocópia da carteira de identidade, se maior de 16 anos; 
 * fotocópia do comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista, se maior de 18 anos 
e até 45 anos, se do sexo masculino; 
  * histórico escolar ou outro documento de transferência para alunos do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos-EJA; 
* atestado de escolaridade emitido pela unidade escolar de educação infantil, nos casos em que 
os alunos tenham cursado a etapa em período anterior; 
* fotocópia da carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina para covid-19 para as faixas 
etárias já autorizadas; 
* fotocópia do comprovante de residência atualizado; 
* fotocópia do cartão do SUS e do Programa Auxílio Brasil; 
* fotocópia do comprovante da deficiência (laudo) para candidatos com deficiência; 
 * declaração do presidente da associação quilombola, atestando a descendência do aluno, para 
alunos remanescentes quilombola. 
Observação: 
Quando o aluno for menor de idade, o responsável deve apresentar o documento de 
identidade original com foto. 
As vagas para a Escola Municipal Nilo Batista e a Escola Estadual Municipalizada Tosana 
são prioritárias para comunidades específicas: 
a) Escola Agrícola Municipal Nilo Batista-para alunos remanescentes de comunidade 
quilombolas, situadas no município de Cabo Frio; 
b) Escola Estadual Municipalizada Tosana - para alunos que residem nas localidades: 

estrada do Mico Leão Dourado, Centro Hípico, Chavão, Gravatá I, Fazenda São José e 

Fazenda Tosana 

http://www.semecabofrio.rj.gov.br/

