GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
Circular n.º 547/2018 – CIE/NRM

Osasco, 23 de novembro de 2018.

Srs.(as) Gestores(as) e Gerentes de Organização Escolar
Assunto: Orientações e alteração de cronograma da matrícula antecipada/2018
O Centro de Informação Educacional (CIE) e o Núcleo de Gestão da Rede Escolar e
Matrícula (NRM) informa cronograma atualizado referente à Resolução SE 45 e 46/2018
sobre a Matrícula Antecipada/2019, conforme Comunicado CGEB-CEMAT Nº19/2018:
ANEXO I e II: Alteração de Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino
Fundamental e Ensino Médio/2019


De 14 a 29-11-2018 – Análise e solução das pendências da compatibilização automática,
pelas DEs e órgãos municipais.



A partir de 4-12-2018 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas
fases de Definição e Inscrição aos pais/responsáveis.



A partir de 4-12-2018 e durante o ano de 2019 – Cadastramento dos candidatos a vagas no
Ensino Fundamental e Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que
não se inscreveram no prazo previsto para o processo, bem como daqueles que foram
matriculados após a Fase de Definição.



A partir de 5-12-2018 – Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED,
para os candidatos inscritos (exemplo: alunos fora da rede ou alunos sem definição)



De 7 a 27-12-2018 – Lançamento do Rendimento Escolar referente ao ano letivo de 2018,
para os alunos com matrícula ativa na rede estadual.



De 3 a 11-1-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de
endereço.



14-1-2019 – Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento,
pela SED.



A partir de 17-1-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por deslocamento com
e sem alteração de endereço.



Após o início das aulas - Inscrição por Transferência de matrícula e por Intenção de
Transferência de matrícula.



A partir do mês de junho/2019 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na
modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2019.



De 1-7-2019 a 12-7-2019 – Definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, no
primeiro semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade EJA.
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A partir de 1-7-2019 e no decorrer do 2º semestre/2019 – Compatibilização da demanda
cadastrada para os cursos na modalidade EJA, matriculando-os e divulgando os resultados.
Contando com a atenção de todos, o CIE e o NRM agradece e se coloca à disposição para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,
Marlene Martins Pena Dias
Diretor Técnico II - CIE

Nádia Ap. Lopes de Camargo
Diretor Técnico I – NRM

De acordo,
Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
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