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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal de Educação

Macaé, 13 de maio de 2019

Ofício Digital Nº: 11595/2019
Destino: Secretaria Municipal Adjunta de Educação Básica
Assunto: Resultado Programa Bolsa Escola 1º Bimestre 2019

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROGRAMA BOLSA ESCOLA - 1º BIMESTRE 2019

Considerando a Lei nº 4529/2018, o Decreto 037/2019 e a Instrução Normativa SEMED nº 001/2019
que institui e regulamenta o Programa Bolsa Escola.

Instrução Normativa SEMED nº 001/2019, que vincula a
concessão da Bolsa ao Coeficiente de Rendimento (CR) do aluno em cada bimestre
e ainda versa sobre os critérios de desempate para Classificação.
Considerando o art. 4º da

Considerando que foram consideradas todas as turmas e disciplinas dos alunos matriculados no 2º
Segmento do Ensino Fundamental, inclusive integrantes da educação de jovens e adultos.

o art. 7º da Instrução Normativa SEMED nº 001/2019 que estabelece a
divulgação do resultado através do Portal da Prefeitura.
Considerando

Considerando o cálculo percentual de alunos matriculados do 6º ao 9º ano de escolaridade, inclusive os
integrantes da Educação de Jovens e Adultos.
Encaminha-se para publicação a listagem com o nome da escola, a classificação, o ano de escolaridade,
o nome dos alunos beneficiados, os critérios de desempate e o coeficiente de rendimento (CR = 20,
nota bimestral).
Os alunos terão até o dia 17/05/2019, às 13 horas, para entregar na Secretaria Municipal de Educação,
Sala de Coordenação de Gestão, Rua Vereador Djalma Sales Pessanha, nº 591, Novo Botafogo , os
seguintes documentos: cópia do CPF do aluno e cópia do cartão ou extrato, informando a CONTA
BANCÁRIA em nome do aluno, onde será creditado o benefício.
Após esta data, caso o aluno classificado não apresente a documentação acima discriminada, será
publicada a chamada dos alunos reclassificados.

CARLOS AUGUSTO GARCIA ASSIS
Secretário Municipal de Educação
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