
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Secretaria Municipal de Educação

2017-2020

LISTA DE ESPERA DAS VAGAS DOS CEMAI´s DE PEDRO LEOPOLDO.

A partir de agora, os pais ou responsáveis das crianças poderão acompanhar
com mais transparência e agilidade a lista de espera das 12 creches do
município, os CEMAI´s.
A Prefeitura de Pedro Leopoldo, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação implantou no Site da Prefeitura e no Portal da Transparência uma
aba onde os pais poderão acompanhar diariamente a colocação de seu filho
na lista de espera para as vagas nos CEMAI´s.
A lista que já está disponível abaixo, identificada por CEMAI e enturmação
será atualizada diariamente.
É importante que todas as colocações e observações sejam lidas com
atenção.

OBSERVAÇÕES:

Ressaltamos que, conforme Lei de proteção à criança e ao adolescente
identifica-se nesta lista somente as iniciais dos educandos, seguidos dos
nomes completos de seus pais abreviando-se os sobrenomes e data de
nascimento para que possam acompanhar e identificar o seu filho.

As crianças cadastradas serão remanejadas na lista de espera dado o
momento em que ultrapassar a idade estabelecida para a enturmação.

As turmas são organizadas de acordo com a idade: São elas: Berçário I (4
meses a 1 ano e 2 meses), Berçário II (1 ano e 2 meses a 2 anos e 4 meses),
Maternal I (de 2 anos e 4 meses ao ano de idade escolar), respeitando-se a
data de cadastro.

DAS PRIORIDADES:

Conforme Regimento Interno dos CEMAI´s, de Dezembro de 2019, no Artigo
N°18 terão prioridade a vaga:
I - Crianças em vulnerabilidade social, medida de proteção e com deficiência,

referendadas pelo CRAS e CREAS residentes no município de Pedro

Leopoldo.

II - Crianças encaminhadas pelo Ministério Público ou Conselho Tutelar,

respeitando o item I deste artigo.

III - Crianças de Famílias inscritas nos Programas do Governo Federal

(Cadastro Único, Programa Bolsa Família - PBF e Benefício de Prestação

Continuada - BPC).

IV - Crianças inseridas na Lista de Espera.


