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Circular n.º 374/2019 – CIE/NRM            Osasco, 21 de outubro de 2019. 

 

Srs.(as) Supervisores, Gestores(as) e Gerentes de Organização Escolar 

Assunto: Orientações e alteração de cronograma da matrícula antecipada/2020 

 

O Centro de Informação Educacional (CIE) e o Núcleo de Gestão da Rede Escolar e 

Matrícula (NRM), de acordo com a Resolução SE 56 - DOE 19/10 (vide íntegra anexa) que 

altera anexos I e 2 da Res. SEDUC 40, informa próximas ações previstas: 

De 1º a 31-10-2019 - Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento, na SED, de crianças, 
jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, inclusive EJA.  

Até 24-10-2019 - Projeção, pela SED, do quadro-resumo. 

De 24-10 a 07-11-2019 - Homologação ou rejeição, pelas diretorias de ensino e órgãos municipais 
de educação das classes projetadas pela SED. 

De 24-10 a 07-11-2019 - Aceitação da indicação realizada pela SED, formação das classes para o 
ano letivo de 2020 e matrícula de todos os alunos nas escolas estaduais e municipais. 

De 08 a 13-11-2019 - Compatibilização e matrícula, pela SED, entre a demanda definida, inscrita e 
em continuidade de estudos e as vagas existentes. 

De 14 a 26-11-2019 - Análise e solução das pendências da compatibilização automática, pelas 
Diretorias de Ensino, bem como ajuste do quadro- -resumo e matrícula.  

A partir de 28-11-2019 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas fases 
Definição/ Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola de destino para 2020. 

De 29-11 a 5-12-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com/ sem alteração de endereço. 

De 6 a 9-12-2019 - Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento.  

A partir de 10-12-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por Deslocamento. 

A partir de 10-12-2019 e durante o ano de 2020 - Cadastro dos candidatos a vagas daqueles que 
perderam o prazo previsto, bem como daqueles matriculados após a Fase de Definição. 

A partir de 17-12-2019 - Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED, dos 
candidatos inscritos.  

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

 Contando com a atenção de todos, nos colocamos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Nádia Ap. Lopes de Camargo 

Diretor Técnico II - CIE 

Eliana Cristina de Souza Silva 

Diretor Técnico I – NRM 

De acordo, 

Maristela Manfio Bonametti 

Dirigente Regional de Ensino  
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