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Circular n.º 426/2019 – CIE/NRM Osasco, 18 de dezembro de 2019.

Assunto: Próximas ações - Cronograma
Prezados Srs.(as) Supervisores, Gestores(as) e Gerentes de Organização Escolar

Segue orientação das próximas ações, conforme Comunicado do CITEM/DGREM
desta data:

1. Atendimento aos Estudantes:
· O parâmetro de matrícula está aberto a partir de hoje, 18/12/2019;
· Matricular todos os estudantes em continuidade (rematrícula) e definidos para 2020 e

que manifestaram interesse em continuar na rede pública – até 20/12;
· Matricular todos os estudantes pendentes de compatibilização - até 20/12/2019;
· Estudantes que perderam sua definição ou intenção de rematrícula, por quaisquer

motivos, devem ser inscritos e atendidos a partir de 17/12.
2. Datas importantes

A - Divulgação do resultado preliminar das matrículas/2020 será a partir de 26/12/2019;
B – Inscrições aluno fora

· Inscrições de estudantes de fora da rede pública a partir de 17/12/2019;
· Compatibilização das Inscrições em 03/01/2020;
· Divulgação do resultado das Inscrições a partir de 06/01/2020.

C - Deslocamento
· Inscrições de Deslocamento ocorrerão de 03 a 08/01/2020;
· Compatibilização do Deslocamento em 09 e 10/01/2020;
· Divulgação do Deslocamento a partir de 13/01/2020;

D - O processo de homologação de classes acontecerá a partir de 20/12/2019.

Reiteramos que todas as “classes zeradas” e as não homologadas serão
excluídas após o processo de finalização das matrículas.

As orientações das movimentações das turmas de ACD, Sala de Recurso, Centro de
Línguas, Educação Física Noturno, ensino médio noturno das PEI 2020 serão objeto de
comunicado conjunto COPED/CITEM a ser enviado pela COPED posteriormente.

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,
Maria de Fátima Francisco
Dirigente Regional de Ensino em Exercício
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