
MATRÍCULA ANTECIPADA  
CRONOGRAMA   2018

Até 11/08/17
QUADRO RESUMO 

As unidades escolares devem entregar o   
Quadro – Resumo, com a Projeção para 2018 

28/08/17 a 21/09/17
FASE DE DEFINIÇÃO                  

(SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL)

Todos os alunos da 8ª série/9º ano, devem ser 
definidos para o Ensino Médio. Obs.: Os 
responsáveis devem preencher o formulário de 
intenção de turno. (Disponível no site da D.E)

02/10/17 a 20/10/17
COMPATIBILIZAÇÃO

As escolas que não possuem Ensino Médio, devem 
encaminhar os formulários  preenchidos com 
endereço atualizado. (Disponível no site da D.E)

02/10/17 a 01/11/17
FASE DE INSCRIÇÃO

FORA DE ESCOLA 
OU ESCOLA PARTICULAR 

As escolas devem realizar  a inscrição de alunos de 
escolas particulares ou fora de escola. 
•Todas as inscrições devem ser feitas no Sistema 
Efetuar matrícula no ato da inscrição.
•Caso a escola não possua vaga em sistema, deve 
encaminhar a inscrição para D.E e será realizada a 
compatibilização (NÃO encaminhar o responsável 
para Diretoria)  – Atualizar telefones de contato e 
endereço na SEE)

A partir 16/11/17
FORMAÇÃO DE CLASSES E 

EFETIVAÇÃO DAS 
MATRÍCULAS DAS INSCRIÇÕES

Montar as classes no JCAA e completar as vagas 
disponíveis com as inscrições realizadas.

30/10/17 a 10/11/17
DIGITAÇÃO DE MATRÍCULAS 

EM CONTINUIDADE 2018

Digitação das matrículas para o ano letivo de  
2018, alunos em continuidade de estudos.
Obs.: Todos os alunos devem ter suas matrículas 
garantidas para 2018. Lembrando que todos os 
alunos Retidos por Frequência também devem 
ter suas matrículas para 2018.

A partir de 27/11/17 
INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO

Aberta as inscrições para  candidatos fora da 
escola que perderam o prazo da 1ª fase de 
inscrição 

03/01/17 a 10/01/17 
INSCRIÇÃO  POR DESLOCAMENTO

Inscrição para alunos  com mudança de 
endereço

APÓS O INÍCIO DAS AULAS 
INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA 

OU INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Por Transferência : Com mudança de endereço
Por Intenção: Alunos  matriculados  que tenham 
intenção de mudança de escola.

NÚCLEO DE GESTÃO DE REDES E MATRÍCULAS - NRM

ATÉ 22/08/17-GEOLOCALIZAÇÃO Atualizar dados e Geolocalizar todos os alunos


