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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Responsável: Secretária Sílvia Maria da Rosa Mohr 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Restinga Sêca, com sede no Centro Administrativo 

Municipal, salas 37 e 38, é responsável pelo atendimento aos alunos da rede de ensino municipal 

nas etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental e supervisão das Escolas de Educação 

Infantil Privadas.  

Oferecemos seguintes serviços:  

 

Departamento Administrativo de Educação 

Responsável: Wendrick Brinco  

Email: coordenadoradm.smerestingaseca@gmail.com  

-Emissão de Históricos Escolares das escolas municipais desativadas e/ou extintas- os 

históricos devem ser solicitados via protocolo (55 3261-3200/ ramal 224). Devem ser informados 

os dados pessoais do interessado no documento, preferencialmente cópia da Carteira de 

Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação bem como o nome da Escola que frequentou 

séries cursadas e anos, e sua localização. O prazo para a emissão deste documento é de 15 dias 

e não há custo.  

-Emissão de Certidão por Tempo de Serviço (narratória)- este documento deve ser 

solicitado via protocolo (55 3261-3200/ ramal 224). Essa Certidão é exclusiva para professores 

que pretendem se aposentar, considerando o tempo de regência de classe e trabalho em 

educação (se houver). O tempo da emissão e pesquisa é de até 15 dias, podendo ser prorrogado 

por igual período. Para iniciar o procedimento de expedição é necessário o pagamento de taxa de 

expediente.  

 - Emissão de Atestados de regência e vínculo empregatício de professores, frequência de 

alunos nas Escolas Municipais. Este documento deve ser solicitado via protocolo 55 3261-3200/ 

ramal 224). O prazo de emissão deste documento é de até 15 dias. Para iniciar o procedimento 

de expedição é necessário o pagamento de taxa de expediente.  

 -Emissão de Grade de Tempo de Serviço- este documento deve ser solicitado via protocolo 

(55 3261-3200/ ramal 224). O prazo de emissão deste documento é de até 15 dias e não há 

custo.  
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 -Mudanças de Classe- as Mudanças de Classe ocorrem conforme Plano de Carreira dos 

Professores Municipais Concursados. Para iniciar o procedimento o professor deve trazer 140 

horas de cursos de capacitação e realizar protocolo de entrega.  

- Históricos Escolares das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Adelino Roso 

(Colônia Borges) e Três de Outubro (Lomba Alta).  

-Atestados de Regência das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Adelino Roso 

(Colônia Borges) e Três de Outubro (Lomba Alta).  

-Mudanças de Nível- as Mudanças de Nível ocorrem conforme Plano de Carreira dos 

Professores Municipais Concursados. Para iniciar o procedimento o professor deve trazer o 

certificado de sua Especialização com até 360 horas e realizar protocolo de entrega. Os 

professores municipais contratados também podem usufruir deste serviço.  

A Secretaria Municipal de Educação informará ao solicitante, de qualquer um dos itens 

acima, por telefone ou e-mail, quando o documento solicitado estiver pronto.  

 

Atendimentos  

O atendimento na modalidade de Educação Especial é realizado por Educadores 

Especiais, nas escolas, mediante diagnóstico, encaminhamento dos professores, ou solicitação 

dos pais, com horários pré-estabelecidos.  

O atendimento Psicopedagógico é realizado pela psicopedagoga, aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, matriculados nas escolas municipais, mediante encaminhamento 

do professor ou supervisor.  

Responsável: Suzane Giovelli Martins  

Email: pprestingaseca@gmail.com  

 

Setor de Transporte Escolar é responsável pela estrutura organização e funcionamento 

das linhas de transporte escolar municipal próprio ou terceirizado, transportando alunos das 

escolas municipais e estaduais conveniadas.  

Responsável: Thalis Charão Costa  

Email: thalis@restingaseca.rs.gov.br  

 

Setor de Alimentação Escolar- Atende a alimentação escolar dos alunos da Rede 

Municipal de Ensino. É responsável pelo Cardápio nas escolas, bem como a distribuição dos 

gêneros alimentícios para elaboração dos mesmos, nas escolas municipais. Também realiza a 

compra centralizada dos gêneros alimentícios, conforme legislação vigente.  



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51   
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
 

Responsável: Andressa Baseggio  

Email: merendarestingaseca@gmail.com  

 

Para realizar as Matrículas tanto na educação infantil- Creches (0 a 3ª11m) e Pré-escola 

(4a e 5a), quanto no Ensino Fundamental, os pais ou responsáveis devem se dirigir diretamente 

às escolas municipais próximas de sua residência, respeitando o zoneamento normatizado pelo 

Conselho Municipal de Educação, e no período determinado por Decreto Municipal, no mês de 

novembro, no horário de funcionamento das escolas, portando os seguintes documentos:  

-Certidão de Nascimento do aluno; 

-Carteira de Identidade do aluno (se tiver) e dos pais e/ou responsáveis legais;  

-Carteira de vacinação e atestado do Posto de Saúde Central ( para alunos da Educação 

Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental);  

-Comprovante de residência (água, luz ou telefone);  

-Atestado de trabalho dos pais para alunos da Educação Infantil (Creche).  

Para Rematrícula o pai ou responsável deve se dirigir a escola frequentada pelo aluno e 

levar os documentos atualizados ou seguir a orientação de cada escola.  

Tanto a matrícula, quanto a rematrícula são efetuadas mediante apresentação da 

documentação do aluno e assinatura pelos pais ou responsáveis legais.  

Para solicitar transferência os pais, ou responsáveis deverão primeiramente, solicitar à 

escola em que o aluno está frequentando atualmente um atestado de frequência, que indique a 

turma/ano escolar e posteriormente deverão procurar a escola pretendia para solicitar atestado de 

vaga, verificando a disponibilidade de vaga e efetuar a matrícula. A documentação de 

transferência será enviada de uma escola para a outra, via correio, e-mail ou impressa entregue 

em mãos de um responsável, mediante o atestado de vaga.  

     

 

 

 


