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ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 

INSCRIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE VAGAS E PARA MATRÍCULAS DE ALUNOS  

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TABOÃO DA SERRA 
 

SOLICITAÇÃO DE VAGAS 

 

Inscrição para creche e pré-escola 

 

A solicitação de vaga para creche e pré-

escola na Rede Municipal de Ensino pode 

ser feita para crianças até 05 anos e 11 

meses e 29 dias, completados até 31 de 

março do ano vigente. 

 

Quando solicitar 

A qualquer época do ano. 

 

As INSCRIÇÕES podem ser feitas em 

qualquer ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO com os seguintes documentos 

MATRÍCULAS 

 

Educação Infantil (creche e pré-escola)  

e Ensino Fundamental  

 

As matrículas para os alunos na rede 

municipal de ensino são realizadas 

SOMENTE após o contato telefônico feito 

pela ESCOLA. 
 

Mediante a confirmação da escola (pelo 

telefone) de que a vaga está disponível, os 

pais/responsáveis devem procurar a escola 

com os documentos originais e as cópias 

(xerox) para a efetivação da matrícula 

presencialmente. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 
EJA – Procedimento de Inscrição e Matrícula 

 

Na Rede Municipal de Ensino de Taboão da Serra, 

os interessados com 15 anos completos (e 

acima) que querem retomar os estudos para 

concluir os anos iniciais ou finais do Ensino 

Fundamental, devem procurar uma das escolas 

listadas abaixo, de segunda a sexta-feira, das 

08h30’ às 16h30’.  

Para efetuar a inscrição/matrícula é preciso 

apresentar: RG, CPF, comprovante de endereço, 

declaração escolar e/ou histórico escolar, emitidos 

pela última escola que estudou e comprovante de 

vacinação contra COVID-19. 
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ORIGINAIS: 

 

 Certidão de nascimento da criança  

 Comprovante de endereço com CEP 

válido (por exemplo, conta de água, 

luz, telefone ou gás) 

 Documentos de identificação do 

responsável com foto (RG, RNE ou CNH)  

 Telefone para contato, atualizado. 

 

 

 

 

 

Documentos necessários: 

 

01 foto 3X4 

Xerox da ceridão de nascimento 

Xerox do RG do aluno 

Xerox do RG do pai/responsável 

Xerox da carteira de vacinação (frente e 

verso) 

Xerox do cartão do SUS 

Xerox do comprovante de endereço com 

CEP, atualizado 

 

Os contatos telefônicos DEVEM estar 

atualizados. 

 

 

A EJA no município de Taboão da Serra está 

organizada em 03 (três) escolas pólos, que 

seguem: 

ESCOLAS MUNICIPAIS COM A EJA: 
 

EMEF PROF. THEREZINHA VOLPATO BARO 

Termo I e II do 1º ao 9º ano 

Avenida Cid Nelson Jordano, nº 39, Jardim 

Record     

(11) 4138-5175/ 4685-9128 
 

EMEF ARACY DE ABREU PESTANA 

Termo I e II do 1º ao 9º ano  

Rua Prof. Zeicy Aparecida Nogueira Baptista, n° 

25, Jardim Record   

(11) 4138-4689/4685-3334 
 

EMEF MARIA JOSÉ LUIZETTO BUSCARINI  

Termo II do 6º ao 9º ano 

 Rua Vicente Leporace, nº 305, Jardim São   

 Judas Tadeu  

     (11) 4137-2373 
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