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Introdução e Informações Importantes 

 

Este tutorial tem como objetivo detalhar o processo de rematrícula online, tanto 

através da plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), quanto do aplicativo 

Minha Escola SP. Abaixo, seguem algumas informações importantes sobre este 

processo: 

 a rematrícula pode ser realizada pela escola, pelos responsáveis ou pelo 

aluno (a) maior de 18 anos; 

 o processo de rematrícula online, implica a atualização cadastral, que 

pode ser feita na Plataforma SED ou no aplicativo Minha Escola SP 

disponível na loja Apple Store e Google Play; 

 todas as pessoas que já tiverem o aplicativo Minha Escola SP deverão 

realizar a atualização do aplicativo para visualizar a opção de rematrícula; 

 o responsável só conseguirá efetuar a rematrícula online se já tiver 

cadastrado na SED, caso não tenha cadastro, poderá solicitar o cadastro 

na escola; 

 o login do responsável na Plataforma SED é composto por rg + número 

do RG com dígito + UF do RG e a senha inicial é o número do CPF sem 

pontos, traços ou espaços, já para acessar o aplicativo Minha Escola SP, 

o login é apenas o número do RG; 

 caso o responsável tenha trocado a senha e não se recorde, basta clicar 

no link “esqueci a senha” da página inicial da SED e preencher o CPF 

para obter uma nova senha; 

 caso o responsável não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado para 

recuperação de senha, basta solicitar a atualização na escola que deverá 

faze-la na ficha do aluno; 

 todos os responsáveis cadastrados na Ficha do Aluno terão acesso à 

opção de rematrícula no sistema, portanto, recomenda-se cadastrar 

apenas os responsáveis legais do estudante;  

 o responsável visualiza a rematrícula realizada pela escola e possui 

permissão para exclui-la. Caso isso ocorra, o sistema registra o log do 

usuário que efetuou a exclusão, ou seja, o sistema guarda o histórico; 



 o responsável recebe um e-mail de confirmação quando a rematrícula é 

realizada; 

 a rematrícula online está disponível apenas para a rede estadual; 

 o botão de rematrícula aparece para a escola somente para alunos com 

ao menos um responsável cadastrado na aba “responsáveis”. Caso o 

aluno não tenha nenhum responsável cadastrado, somente após esse 

cadastro o botão é habilitado automaticamente; 

 a foto do aluno que aparece na ficha é a foto da carteirinha do aluno e 

somente é possível atualiza-la no módulo carteirinha; 

 a foto da carteirinha do aluno só pode ser enviada pelo próprio aluno via 

SED ou Aplicativo Minha Escola SP, após o envio da foto, a mesma fica 

pendente de homologação pela escola; 

 o login do aluno na Plataforma SED é composto pelo número do RA com 

dígito do RA + UF do RA, já no aplicativo Minha Escola SP, basta digitar 

o número do RA. A senha inicial é a data de nascimento sem barras no 

formato 31122019 e pode ser alterada no primeiro acesso; 

 caso o aluno não se recorde da senha, basta recupera-la no link esqueci 

a senha da página inicial da Plataforma SED. Ao digitar o RA e a data de 

nascimento, o sistema resseta a senha do aluno e retorna a informação 

na tela; 

 na ficha do aluno só pode ser optado por Ensino Técnico 

Profissionalizante ou Período Integral, ou seja, não é possível assinalar 

as duas opções; 

 ao optar pelo Ensino Técnico Profissionalizante é possível escolher até 3 

cursos; 

 a língua espanhola só pode ser assinalada por alunos que ingressarão na 

primeira série do Ensino Médio. 

 

 

 

 



Acessando a funcionalidade 

 

Passo 1 - Acesse a plataforma SED por meio do link: 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ com seu login e senha. 

 

Passo 2 – Clique no menu Gestão Escolar > Cadastro de Alunos > 

Informações dos Alunos/Classes > Ficha Aluno:  

 

 

 

Ou digite “Ficha Aluno” na barra de acesso rápido: 

https://sed.educacao.sp.gov.br/


 

 

Passo 3 – Localize o aluno utilizando um dos filtros abaixo. 

 

 

Passo 4 – Clique no lápis para editar as informações do aluno. 

 

Caso haja pendência em relação ao endereço, o sistema apresentará uma tarja 

amarela com a mensagem “Há pendências sobre os Endereços, por favor 

verifique!”. 

 

Passo 5 – Clique na aba “responsáveis” e atualize as informações. Caso o(a) 

aluno(a) não possua responsável cadastrado, clique no botão verde Adicionar, 

no canto superior direito da tela. 



 

Passo 6 – Digite o RG ou CPF para verificar se o responsável já tem cadastro 

na SED.  

 

 

Dica: Caso o responsável resida no mesmo endereço que o aluno, é possível 

clicar no botão “Copiar endereço do aluno”. 



 

 

Passo 7 - Preencha as demais informações e clique em Alterar Responsável 

no final da página para gravar as informações. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação e caso seja o primeiro 

cadastro do responsável, na mensagem será exibido o login de acesso.  

Passo 8 - Após o cadastro/atualização do(a) responsável, é preciso atualizar o 

endereço na aba Endereço Residencial. Para isso, basta realizar o upload do 

comprovante de endereço, que pode ser em formato .PNG, .JPEG ou PDF. 

Basta clicar em Adicionar e realizar o upload do documento armazenado no 

dispositivo. 



 

 

Será exibida uma mensagem de confirmação. 

 

 

Passo 9 - Antes de realizar a rematrícula, há um último passo: atualização de 

telefone para contato, através da aba Telefones. Assim como nos procedimentos 

anteriores, trata-se de um processo simples. Basta clicar em Adicionar no canto 

superior direito, preencher os dados solicitados e clicar em Salvar para 

acrescentar um telefone. 



 

 

 

Passo 10 - Enfim, cadastra-se a rematrícula na aba Interesse Rematrícula. É 

preciso clicar no botão + Adicionar Rematrícula no canto superior direito da tela. 



 

 

Preencha as informações: 

 Deseja continuar na Rede Pública; 

 Tem interesse no Ensino Técnico Profissionalizante; 

 Tem interesse na Educação em Tempo Integral. Se sim, selecione até 3 

cursos; 

 Tem interesse na Língua Espanhola; 

 Tem interesse em estudar no período noturno. 

 

Veja abaixo que após o preenchimento dos dados/informações mencionadas, é 

necessário concordar com o Termo de Responsabilidade. Feito isso, basta clicar 



em Salvar, para que o interesse na rematrícula seja efetivado. Será 

encaminhado um e-mail para confirmação da atualização/rematrícula. De todo 

modo, o resultado poderá ser acessado por meio da plataforma SED ou do 

aplicativo Minha Escola SP. 

 

 

 


