Instruções para Inscrição Online Educação Infantil
Iniciou no dia 28 de setembro de 2020, o processo de Inscrição Online para a Educação Infantil (Etapa
Creche 0 a 3 anos e 11 meses). O processo de inscrições passou por melhorias e traz essa novidade no
formato do cadastro e na forma de preenchimento, a fim de facilitar o acesso às famílias.
O cadastro para a vaga através da Inscrição Online será realizado via internet, em versão para
computador ou dispositivo móvel, neste endereço de acesso:
web site: https://educaweb.sapiranga.rs.gov.br/nina
acesso ao sistema: Serviços públicos
menu: Inscrição Educação Infantil
*Neste site está disponível para download o aplicativo NINA, para usuário no Android ou IOS em: Google
Play e App Store.
A Inscrição Online também está disponível no site da Prefeitura Municipal de Sapiranga, menu
Secretarias - Educação, em Serviços - Inscrição Online Educação Infantil - Etapa Creche 0 a 3 anos e
11 meses.
Os documentos necessários para o preenchimento do cadastro são: CPF do solicitante, no caso, o
responsável legal, certidão de nascimento da criança e CPF (caso tenha), CPF da mãe, endereço de
residência no município de Sapiranga e dois números de telefone para contato.
Concluída a inscrição, será gerado um comprovante contendo o número do protocolo, que NÃO é
a posição na lista de espera.
É de responsabilidade da família manter atualizados os dados informados, sob risco de exclusão
do nome da criança da Central Única de Vagas-CUV conforme Decreto Municipal Nº 7054/2020. A
atualização dos dados deverá ser feita através do telefone (51) 3599-9500, ramal 311-Protocolo ou 315Setor de Educação Infantil.
As famílias que não possuem acesso à internet, terão um suporte técnico disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Educação no Setor de Protocolo da Prefeitura, no horário das 12h30 às 18h30,
devendo trazer os documentos acima citados.
Os inscritos na Central Única de Vagas-CUV serão divulgados trimestralmente no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura Municipal de Sapiranga, pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com a Lei
Municipal Nº 6348/2018. A última publicação no site da Prefeitura foi em dezembro e a próxima será em
31/03/2021.
Para maiores informações ou em caso de dúvida, contate pelo telefone (51) 3599-9500, ramal 311
ou 315, das 12h30 às 18h30.

