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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

1. Transporte Municipal Estudantil. 

 

O que é o serviço? 

O transporte escolar atende alunos da zona rural e urbana que moram a distância 

superior a 1km da rede Municipal ou Estadual de Ensino.  

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Estar devidamente matriculado nas redes Municipal ou Estadual de Ensino. 

Principais Etapas do Serviço 

O serviço consiste em efetuar o transporte dos alunos matriculados na rede Municipal 

ou Estadual de Ensino 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 - 33376896 

⬧ E-mail: sme.crv@gmail.com  

⬧ Presencial: Av. Clarindo Alexandre Pinto nº 53 Centro Carmo do Rio Verde, 

Go. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Durante o ano letivo. 

Formas de prestação: 

Com veículos próprios ou terceirizados. 

Taxas e Preços: 

O serviço é gratuito. 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

mailto:sme.crv@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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2. Matrícula nas escolas municipais 

 

O que é o serviço? 

O Município de Carmo do Rio Verde, Go, oferta vagas na etapa de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental de Nove anos por meio de rede própria, formada por 1 CMEI e 04 

Escolas. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Cópia da certidão de nascimento; 

⬧ Cópia do comprovante de residência (atualizado); 

⬧ Cópia do cartão Bolsa “Família”; 

⬧ Cópia do cartão do “SUS”; 

⬧ Cópia do cartão de vacinação; 

⬧ Histórico escolar e/ou declaração de escolaridade; 

⬧ Cópia de um documento do responsável pelo aluno na escola. Lei CEE 16.732 de 

06/11/2009. 

Principais Etapas do Serviço 

Inscrições diretamente nas escolas; 

A Unidade Educacional não assegura preferência de turno. A prioridade é de acordo 

Com a ordem cronológica de efetivação da matrícula. 

A falta de qualquer um dos documentos solicitados impede a efetivação da matrícula; 

A Unidade Educacional terá o número limitado de turmas e vagas; 

A lista de material será entregue, no ato da matrícula;  

 Para matricular-se no Jardim II – As crianças devem ter 04 anos de idade ou completar 

04 anos até o dia 31 de março. 

Para matricular-se no Jardim III – As crianças devem ter 05 anos de idade ou completar 

05 anos até o dia 31 de março. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 - 33376896 

⬧ E-mail: sme.crv@gmail.com  

⬧ Presencial: Av. Clarindo Alexandre Pinto nº 53 Centro Carmo do Rio Verde, 

Go. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

De novembro e dezembro. 

Formas de prestação: 

Por meio da oferta de vagas na Educação Infantil e Ensino Fundamental de Nove anos 

em escolas próprias. 

mailto:sme.crv@gmail.com
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Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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3. Escola Municipal do Ensino Infantil CMEI. 

 

O que é o serviço? 

O Município de Carmo do Rio Verde oferta 375 vagas na etapa de Educação Infantil no 

CMEI Olivia Gomes Pinto, possui prédio próprio, composto por 66 profissionais 

colaboradores, as crianças atendidas recebem refeições, (café da manhã lanche e 

almoço) e acompanhamento nutricional individualizado.  

Parte dos alimentos oferecidos no CMEI são produzidos por agricultores familiares do 

nosso município. O CMEI presta um grande serviço social de qualidade, desde o 

berçário I até o Jardim II. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço. 

⬧ Declaração assinada da empresa ou empregador; 

⬧ Certidão de nascimento; 

⬧ Cartão de vacinação; 

⬧ Comprovante de endereço; 

⬧ CPF; 

⬧ RG; 

⬧ Cartão do SUS; 

⬧ Cartão bolsa família; 

⬧ 2 fotos ¾; 

⬧ 2 números de telefones. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Berçário I e II; 

⬧ Maternal; 

⬧ Jardim I e II. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6423 

⬧ E-mail: cmeidonazeze@gmail.com   

⬧ Presencial: Avenida Bernardo Saião s/n, Jardim Cachoeira. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Indefinido. 

Formas de prestação: 

Por meio de Ofertas de vaga na Etapa de Ensino Infantil. 

mailto:cmeidonazeze@gmail.com
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Taxas e Preços: 

Isento. 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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4. Escola Municipal do Ensino Fundamental Benedito Barbosa. 

 

O que é o serviço? 

A Escola Municipal Benedito Barbosa dos Santos vem desenvolvendo um trabalho 

voltado para a formação de cidadãos críticos. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Para o aluno ingressar nesta unidade de ensino, solicitamos; 

⬧ Histórico Escolar 

⬧ Certidão de nascimento e ou RG (se possuir) 

⬧ RG do responsável  

⬧ Comprovante de endereço 

⬧ Cartão do SUS 

⬧ Cartão de vacinação 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Educação Infantil – Jardim I, jardim II e Jardim III; 

⬧ Ensino Fundamental da 1º Fase – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano; 

⬧ Ensino Fundamental da 2º Fase – 6º, 7º, 8º e 9º ano. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 99655-6928 

⬧ E-mail: embbdossantos@yahoo.com.br  

⬧ Presencial: Av. Leôncio Moreira, Carmo do Cedro - Carmo do Rio Verde - 

GO 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Ano letivo 

Formas de prestação: 

Procurar a secretaria da escola, onde será informado todo o procedimento para a 

matrícula na instituição de ensino. 

Após matriculas o aluno e responsável irá conhecer o PPP (Projeto Político Pedagógico) 

um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. É através dele que a 

comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades 

pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. 

Taxas e Preços: 

Isento 

mailto:embbdossantos@yahoo.com.br
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Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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4.1. Acesso à Biblioteca 

 

O que é o serviço? 

A Biblioteca é aberta ao público em geral para consultas e pesquisas.  

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Agendamento na secretaria da escola. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Empréstimo do acervo aos alunos e professores; 

⬧ Consulta ao acervo em geral; 

⬧ Orientações de pesquisa; 

⬧ Visita orientada; 

⬧ Trabalho com jogos pedagógicos; 

⬧ Auxílio aos professores com alguns materiais para trabalhar a inclusão 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 99655-6929 

⬧ E-mail: embbdossantos@yahoo.com.br  

⬧ Presencial: Escola Mun. Benedito Barbosa dos Santos 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Não se aplica 

Formas de prestação: 

Agendamento na secretaria da escola. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

  

mailto:embbdossantos@yahoo.com.br
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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5. Escola Municipal O Bom Pastor, Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

O que é o serviço? 

A Escola funciona no período matutino e vespertino, atendendo alunos dos mais 

variados níveis sociais. A escola atende desde a Educação infantil, até a1ª fase do 

Ensino Fundamental, de 1º a 5º Ano. A Escola mantém em funcionamento num total de 

11 turmas, sendo: três da Educação Infantil e oito do Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

Ano. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Cópia da certidão de nascimento; 

⬧ Cópia do comprovante de residência (atualizado); 

⬧ Cópia do cartão bolsa “família” (se for beneficiado); 

⬧ Cópia do cartão do “SUS”; 

⬧ Cópia do cartão de “vacinação”; 

⬧ Histórico escolar e/ou declaração de escolaridade; 

⬧ Cópia do documento de um responsável pelo aluno na escola (Lei CEE 16.732 

de 06/11/2009). 

Principais Etapas do Serviço 

A matricula é feita diretamente na escola, conforme a disponibilidade de vagas. 

Primeiro são os alunos veteranos e depois os novatos. A renovação e matricula dos 

alunos veteranos tem início no mês de novembro e se estende a dezembro e janeiro do 

ano seguinte. A escola por comportar em sua maioria alunos oriundos de outros Estados 

as matricula e transferências são efetivadas durante o ano todo. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6314 

⬧ E-mail: escolamunicipalobompastor@gmail.com  

⬧ Presencial: Avenida João Marinho de Souza, Nº 873 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

20 minutos ou de acordo com a fila de espera. 

Formas de prestação: 

Presencial 

Taxas e Preços: 

Isento 

mailto:escolamunicipalobompastor@gmail.com
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Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de:  http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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6. Acesso à Biblioteca (sala de multimeios) da Escola Municipal O Bom Pastor 

 

O que é o serviço? 

A criação da sala de multimeios é a de trabalhar com recursos audiovisuais (Livros 

associados à Datashow, vídeo, DVD, TV, Computador com internet e Aparelho de som) 

visando o aprendizado dos educandos de maneira descontraída, a partir de trabalhos 

com vídeos/filmes e livros com conteúdo sócio educativos para que aprendam e reflitam 

sobre os assuntos em estudo, sem desconsiderar sua formação crítica e cidadã. O acervo 

Bibliográfico corresponde em média a 2.970 (dois mil, novecentos e setenta) livros. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Os alunos precisam ser matriculados na escola, contendo todos documentos necessários 

que são: 

⬧ Para o uso dos livros o aluno pega o livro com a bibliotecária, que preenche uma 

ficha contendo o nome do livro, série e professor. O aluno recebe um 

questionário para responder sobre o livro. 

⬧ Para trabalhar com os recursos dos multimeios o professor tem que reservar a 

sala. 

Principais Etapas do Serviço 

Os livros são catalogados, registrados no computador e separados na prateleira por 

subgêneros (literários, poesia, contos e etc) 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 -3337-6314 

⬧ E-mail: escolamunicipalobompastor@gmail.com  

⬧ Presencial: Avenida João Marinho de Souza, Nº 873, Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Os livros são emprestados para os alunos, com o prazo máximo de 07 dias. 

A Sala de multimeios é reservada para o professor pelo tempo que necessitar. 

Formas de prestação: 

Reserva com o Coordenador Pedagógico da escola e os livros são escolhidos pelo 

professor e aluno juntamente com a bibliotecária. 

Taxas e Preços: 

mailto:escolamunicipalobompastor@gmail.com
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Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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7. Escola Municipal do Ensino Fundamental Sebastião Lourenço. 

 

O que é o serviço? 

A escola oferece vagas do Jardim III (Educação Infantil) e do 1º ao 5 º Ano do Ensino 

Fundamental. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Ficha de matrícula. 

⬧ Cópia dos seguintes documentos:  

⬧ Certidão nascimento; 

⬧ Comprovante Endereço; 

⬧ Cartão do SUS; 

⬧ Cartão de vacinação; 

⬧ Cartão bolsa família; 

⬧ RG responsável. 

Principais Etapas do Serviço 

Inscrição diretamente na escola. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 999681058 

⬧ E-mail: mun.escolasebast@gmail.com  

⬧ Presencial: Av. JK, QD-01, LT-12/17, Bairro Osvaldo Martins de Araújo-

Carmo do Rio Verde GO 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Diariamente, de segunda a sexta-feira durante o ano letivo, por ordem de chegada. 

Formas de prestação: 

Por meio de ofertas de vagas na entidade escolar. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao Ou 

pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:mun.escolasebast@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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7.1. Acesso à Biblioteca 

 

O que é o serviço? 

A biblioteca escolar é um acervo composto por obras literárias, jornais, revistas, obras 

de arte, materiais que permite ao aluno se relacionar com a cultura popular que é tão 

importante para sua formação integral. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Ficha de cadastro 

Principais Etapas do Serviço 

Inscrição diretamente na escola. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 99968-1058 

⬧ E-mail: mun.escolasebast@gmail.com  

⬧ Presencial: AV. JK, QD-01, LT-12/17, Bairro Osvaldo Martins de Araújo 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Diariamente, de segunda a sexta-feira, durante o ano letivo, por ordem de chegada. 

Formas de prestação: 

Por meio de ofertas de vagas na entidade escolar. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

  

mailto:mun.escolasebast@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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8.  Escola Municipal do Ensino Fundamental Wilson Balestra. 

 

O que é o serviço? 

A escola oferece vagas do Jardim III (Educação Infantil) e do 1º ao 5 º Ano do Ensino 

Fundamental. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Cópia dos seguintes documentos:  

⬧ RG do responsável pelo aluno; 

⬧ Certidão de nascimento do aluno; 

⬧ Comprovante de residência; 

⬧ Carteira de vacinação; 

⬧ Número de inscrição no sistema único de saúde (SUS); 

⬧ Cartão bolsa família (se for beneficiário 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Inscrição diretamente na escola; 

⬧ Matrícula conforme a classificação dos inscritos 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 3337-6750 

⬧ E-mail: escolamunicipalwilsonbalestra@gmail.com   

⬧ Presencial: Rua Professora Lazara Laureano de Souza n° 401, praça da Matriz, 

Bairro Alexandre Pinto. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Novembro/dezembro 

Formas de prestação: 

Por meio da oferta de vagas na etapa da educação infantil na própria escola. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de:http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao.Ou 

pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:escolamunicipalwilsonbalestra@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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8.1 Acesso à Biblioteca 

 

O que é o serviço? 

Atendimento as crianças da Educação Infantil com contação de história, acesso a livros 

de leituras com pequenos textos ilustrados, jogos de leitura oral e quebra cabeças. 

Acesso a brinquedos educativos, acompanhados dos professores em horário previsto. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

A matricula do aluno; 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ divulgação; 

⬧ projeto de leitura; 

⬧ cantinho da leitura; 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 3337-6750 

⬧ E-mail: escolamunicipalwilsonbalestra@gmail.com  

⬧ Presencial: Rua Professora Lazara Laureano de Souza n° 401, praça da Matriz, 

Bairro Alexandre Pinto 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

No decorrer do ano letivo; 

Formas de prestação: 

Horário de funcionamento da escola com assessoria da bibliotecária. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

 

mailto:escolamunicipalwilsonbalestra@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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9. Merenda Escolar 

 

O que é o serviço? 

Fornecimento de refeições diárias em dias letivos a alunos matriculados nas 5 escolas 

públicas municipais para o atendimento em Educação Infantil mediante o repasse de 

cursos. 

A Secretaria Municipal de Educação, fornece alimentação escolar para alunos das redes 

públicas municipal, nas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e .O preparo 

das refeições segue os parâmetros do Programa Nacional de Alimentação Escolar ( 

PNAE ) com o objetivo de assegurar as necessidades nutricionais dos estudantes 

durante sua permanência na escola. Dietas especiais também são fornecidas mediante 

apresentação de laudo médico ao Setor de Nutrição. 

 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Estar matriculado em escola da rede municipal nas etapas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e optar por frequentar o refeitório da instituição de ensino. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Aquisição e planejamento dos gêneros alimentícios pelo Setor de Nutrição da 

SME; 

⬧ Distribuição dos itens às escolas. 

⬧ Preparo das refeições nas cozinhas das escolas. 

⬧ Oferta aos alunos no refeitório das escolas. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 33376896 

⬧ E-mail: sme.crv@gmail.com  

⬧ Presencial: Av: Clarindo Alexandre Pinto nº 53Centro Carmo do Rio Verde. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Diariamente, de segunda à sexta – feira, durante o ano letivo. 

Formas de prestação: 

Os cardápios são elaborados no Setor de Nutrição da SME e encaminhados às escolas 

da rede municipal de ensino, que contam com técnico em nutrição em sua lotação ou 

estagiárias de curso superior de Nutrição, cujas atividades são supervisionadas por 

nutricionistas. As escolas da rede comunitária contam com profissionais de Nutrição 

próprios, que organizam os gêneros alimentícios de acordo com o cardápio sugerido 

pela SME. As refeições são preparadas nas cozinhas das instituições de ensino e 

servidas nos refeitórios.   

Educação Infantil Berçário/turno integral - 5 refeições por aluno - café da manhã, lanche 

mailto:sme.crv@gmail.com
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da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. 

Educação Infantil Maternal e Jardim/turno integral - 4 refeições por aluno: desjejum, 

almoço, lanche da tarde e jantar. 

Educação Infantil Jardim I, II /turno parcial - 1 refeição por aluno: lanche da manhã ou 

lanche da tarde. 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 
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