
 

 
LISTA DE ESPERA - Vaga 

Berçário I e II 

 
Classificação 

 
Nome da criança 

Data de 

 
Nascimento 

 
Nome da mãe 

Unidade Escolar de 

preferência para 
matrícula 

Data de 

Solicitação 

 
Observação 

1º       
2º       
3º       
4º       
5º       
6º       
7º       
8º       
9º       

10º       
11º       
12º       
13º       
14º       
15º       
16º       
17º       
18º       
19º       
20º       
21º       
22º       
23º       
24º       
25º       
26º       
27º       
28º       
29º       
30º       
31º       
32º       
33º       
34º       

35º       

36º       

37º       

38º       
 39º       



40º       
41º       
42º       
43º       
44º       
45º       
46º       
47º       
48º       
49º       
50º       

 
Notas Explicativas:      

1. A lista será única para todas as unidades escolares do respectivo segmento (ex. berçário I) e a ordem classificatória será definida pela ordem de chegada. 

2. Sempre será oferecida vaga de qualquer unidade escolar de acordo com a ordem de chegada, sendo que o melhor classificado não perderá sua colocação caso 

recuse a vaga que não seja de sua unidade escolar de preferência. Somente perderá a colocação o candidato que aceitar a vaga, mesmo que em unidade escolar 

distinta da sua preferência. 

3. A situação poderá variar de acordo com os acontecimentos: No caso de aceitação da vaga oferecida: Matriculado; No caso de recusa de vaga na unidade 

escolar distinta da preferência: Aguardando unidade escolar de preferência; No caso de atendimento à vaga e não localizado o responsável: Não localizado; 

No caso de desistência: Desistiu da vaga. 

  



 
LISTA DE ESPERA - Vaga 

Maternal I 

 
Classificaçã

o 

 
Nome da criança 

Data de 

 
nascimento 

 
Nome da mãe 

Unidade Escolar de 
preferência para 

matrícula 

Data de 

Solicitação 

 
Observação 

1º       
2º       
3º       
4º       
5º       
6º       
7º       
8º       
9º       

10º       
11º       
12º       
13º       
14º       
15º       
16º       
17º       
18º       
19º       
20º       
21º       
22º       
23º       
24º       
25º       
26º       
27º       
28º       
29º       
30º       
31º       
32º       
33º       
34º       
35º       
36º       
37º       
38º       



 

39º       
40º       
41º       
42º       
43º       
44º       
45º       
46º       
47º       
48º       
49º       
50º       

 

Notas Explicativas: 

1. A lista será única para todas as unidades escolares do respectivo segmento (ex. berçário I) e a ordem classificatória será definida pela ordem de chegada. 

2. Sempre será oferecida vaga de qualquer unidade escolar de acordo com a ordem de chegada, sendo que o melhor classificado não perderá sua colocação caso 

recuse a vaga que não seja de sua unidade escolar de preferência. Somente perderá a colocação o candidato que aceitar a vaga, mesmo que em unidade escolar 

distinta da sua preferência. 
3. A situação poderá variar de acordo com os acontecimentos: No caso de aceitação da vaga oferecida: Matriculado; No caso de recusa de vaga na unidade 
escolar distinta da preferência: Aguardando unidade escolar de preferência; No caso de atendimento à vaga e não localizado o responsável: Não localizado; 
No caso de desistência: Desistiu da vaga. 

  



 
LISTA DE ESPERA - 

Maternal II 

 
Classificação 

 
Nome da criança 

Data de 

 
nascimento 

 
Nome da mãe 

Unidade Escolar de 
preferência para 

matrícula 

Data de 

Solicitação 

 
Observação 

1º       
2º       
3º       
4º       
5º       
6º       
7º       
8º       
9º       

10º       
11º       
12º       
13º       
14º       
15º       
16º       
17º       
18º       
19º       
20º       
21º       
22º       
23º       
24º       
25º       
26º       
27º       
28º       
29º       
30º       
31º       
32º       
33º       
34º       
35º       
36º       
37º       
38º       
39º       
40º       
41º       
42º       



43º       
44º       
45º       
46º       
47º       
48º       
49º       
50º       

 

Notas Explicativas: 

1. A lista será única para todas as unidades escolares do respectivo segmento (ex. berçário I) e a ordem classificatória será definida pela ordem de chegada. 

2. Sempre será oferecida vaga de qualquer unidade escolar de acordo com a ordem de chegada, sendo que o melhor classificado não perderá sua colocação caso 

recuse a vaga que não seja de sua unidade escolar de preferência. Somente perderá a colocação o candidato que aceitar a vaga, mesmo que em unidade escolar 

distinta da sua preferência. 
3. A situação poderá variar de acordo com os acontecimentos: No caso de aceitação da vaga oferecida: Matriculado; No caso de recusa de vaga na unidade 
escolar distinta da preferência: Aguardando unidade escolar de preferência; No caso de atendimento à vaga e não localizado o responsável: Não localizado; 
No caso de desistência: Desistiu da vaga. 

 


