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NOTA OFICIAL Nº. 03 
 

O COORDENADOR GERAL DOS XXXVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS – XXXVI JEM, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES.                 

                                                                                                                          INFORMA: 

 

                         RETIFICAÇÃO MARATONA INTELECTUAL 
 

Em retificação ao regulamento da Maratona Intelectual do XXXVI JEM, a Secretaria Municipal de 

Educação está considerando para a inscrição dos estudantes na maratona o ano em que a criança está 

matriculada na escola independente do ano de nascimento. 

 

Justificativa 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Art. 4º O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na faixa etária dos 

6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade própria, não 

tiveram condições de frequentá-lo, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 7/2010. 

§ 1º 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 em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas 

nacionais vigentes. 

§ 2º 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 Resolução, 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 Resolução. 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 As normatizações vigentes sobre corte etário para matrícula de crianças na pré escola e no 
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Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, produzidas pelos 

sistemas de ensino estaduais e municipais, em dissonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

necessitarão ser revisadas, observando o cumprimento do princípio de respeito à hierarquia legal, a 

integração e a harmonização entre os sistemas de ensino, fortalecendo o regime de colaboração 

estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.394/96 (LDB). 

 

Sendo assim, considera-se: 

  

Será disputada da seguinte forma: 

A – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (2º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2014 e 2015. 

B – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (3º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2013 e 2014 

C – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (4º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2012 e 2013 

D – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (5º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2011 e 2012 

E – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmentematriculados no (6º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2010 e 2011 

F – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmentematriculados no (7º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2009 e 2010 

G – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (8º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2008 e 2009 

H – Dois (2) representantes sendo um (1) MASCULINO e um (1) FEMININO que estejam 

regularmente matriculados no (9º ano) do Ensino Fundamental e nascidos no ano de 2007 e 2008. 

 
 DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

 

PONTA GROSSA, 30 DE SETEMBRO DE 2022.                      15h  

                                   

            PROF.  CARLOS HENRIQUE PEDROSO 

                                              COORDENADOR GERAL  

                                           XXXVI JEM 


