
 
 

PORTARIA Nº 167-R, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Estabelece o cronograma de ações da 
Chamada Pública Escolar 2021 da rede 

estadual do Espírito Santo para o ano 

letivo de 2021. 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei Nº 3.043/1975 e, considerando o que preceitua a 

Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB Nº 

9.394/96, a Constituição Estadual do Espírito Santo e a Resolução CEE Nº 

3.777/2014,  

 

- considerando a Portaria Nº 125-R, de 21 de outubro de 2020, que 

estabelece normas e procedimentos para o processo de planejamento da 

oferta de vagas da rede estadual do Espírito Santo; 

 

- considerando a Portaria Nº 132-R, de 17 de novembro de 2020, que 

estabelece normas e procedimentos para a chamada pública escolar da rede 

estadual do Espírito Santo para o ano letivo de 2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar o cronograma de ações da Chamada Pública Escolar da rede 

estadual do Espírito Santo para o ano letivo de 2021, conforme descrição 

disposta no Anexo Único desta Portaria. 

 

Art. 2º Compete às Superintendências Regionais de Educação e aos 

diretores escolares ou responsáveis pelas unidades escolares divulgarem 

junto aos membros do Conselho de Escola, ao corpo docente e 

técnico/administrativo e, principalmente, aos alunos e a seus responsáveis, 

tornando público, por meio dos diferentes veículos de comunicação 

disponíveis na comunidade, o cronograma de ações da Chamada Pública 

Escolar da rede estadual do Espírito Santo para o ano letivo de 2021. 



 
 

 

Parágrafo único. Haverá divulgação prévia e contínua das etapas do 

processo de organização da chamada pública escolar da rede estadual do 

ano letivo 2021, alertando sobre o período e procedimentos a serem 

realizados para a solicitação de rematrícula, de solicitação de transferência 

interna, de pré-matrícula, da divulgação do resultado e da efetivação da 

matrícula. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Vitória, 23 de dezembro de 2020. 

 

VITOR AMORIM DE ANGELO 
Secretário de Estado da Educação 

 

  



 
 

ANEXO ÚNICO 

Ações da Chamada Pública Escolar da rede estadual do Espírito 
Santo para o ano letivo de 2021. 

 

ITEM AÇÃO PERÍODO 

1. 
Solicitação de Rematrícula e/ou  

Solicitação de Transferência Interna. 

18 de novembro a 

09 de dezembro de 

2020. 

2. Solicitação de Pré-Matrícula. 

10 de dezembro de 

2020 a 04 de 

janeiro de 2021. 

3. 
Divulgação do resultado da Rematrícula, da 

Transferência Interna e da Pré-Matrícula. 

Até 11 de janeiro 

de 2021. 

4. 
Efetivação da Matrícula dos alunos provenientes 

das etapas Transferência Interna e Pré-Matrícula. 

De 12 de janeiro a 

25 de janeiro de 

2021. 

5. 

Chamamento dos alunos constantes na lista de 

suplência em escolas que apresentaram 

séries/anos com vagas, após a fase de 

confirmação de matrículas. 

De 26 de janeiro a 

12 de fevereiro de 

2021. 

 

 


