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Senhores(as) Diretores(as), 

 

Informamos que, conforme Resolução SEDUC nº 40 e 41/2019 

(Programa de Matrícula Antecipada/ Chamada Escolar – Ano 2020), no 

período de 01 a 31/10/2019 ocorrerá a fase de inscrição/chamada 

escolar e cadastramento, na SED, de jovens e adultos que se 

encontrem fora da escola pública, para matrícula, em qualquer ano do 

Ensino Médio e Ensino Fundamental, em escola estadual ou municipal, 

inclusive na modalidade EJA (inscrição realizada através da Secretaria 

Escolar Digital/SED > Gestão escolar > Cadastro de Alunos > Inscrição 

> Inscrição matrícula Antecipada e CEEJA > alterar para ano letivo 

2020). 

Solicitamos que realizem ampla divulgação do cartaz de Matrícula 

Antecipada/2020, em anexo. 

Acrescentamos também que há uma campanha de Busca Ativa para 

trazer de volta aos estudos os jovens e adultos que, por diferentes 

razões, os interromperam antes da conclusão do Ensino Fundamental 

ou Médio. 

A cada início de semestre, ingressam novos estudantes nos cursos de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). É muito importante perceber o 

quanto é significativo esse momento inicial para cada um deles. A 

decisão de retomar os estudos representa uma mudança em seu 

projeto de vida. Os cursos da EJA recebem pessoas com características 



diversificadas, com histórias e experiências de vida singulares, e será 

importante terem nesse retorno uma acolhida especial. 

Sendo assim, contamos com a colaboração de todas as escolas na 

divulgação desta ação, e também na acolhida desses estudantes para 

sanar as dúvidas deles e orientá-los sobre a campanha. 

A divulgação desta campanha será feita por meio de vídeos à Rede e 

aos estudantes, e também pelas mídias sociais e imprensa, de modo a 

atingir um maior público interessado. 

Inscrições 

As inscrições serão realizadas por todas as Unidades Escolares, 

independentemente da oferta de EJA e, também, pelo PoupaTempo, 

no período de 1º a 31 de outubro de 2019. A Central de Atendimento 

estará preparada para sanar dúvidas e orientar a todos os 

interessados. 

Sugestões para a equipe escolar 

Com os objetivos de aprimorar este trabalho e garantir a permanência 

dos estudantes na escola, pedimos que todas as escolas de nossa rede, 

com cursos nesta modalidade, recebam esses estudantes com especial 

atenção. 

Assim, sugerimos à equipe escolar: 

• Organize uma acolhida para a inscrição que evidencie o quanto será 

importante para a escola tê-los de volta; 

• Ofereça atenção redobrada esclarecendo as questões pertinentes a 

documentação, diferenças entre os cursos 

da educação básica e demais dúvidas; 

• Realize ampla divulgação do período de inscrição em sua 

comunidade; 

• Promova a integração harmoniosa entre todos 



Contamos com a colaboração de todos na divulgação desta campanha! 

 

 
Andrea Carla C. Mantello Caetano 

Diretor Técnico II - CIE 
 

 
De acordo  

 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


