
 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jd. Umuarama – Osasco-SP – CEP: 06030-060 

Tel.: 2284-8107/2284-8109 - e-mail deosccie@educacao.sp.gov.br 

 
 

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

 

 

Circular n.º 61/2020 – CIE/NVE 
                                 

 

Osasco, 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prezado(a): 

Supervisor (a) de Ensino e  

Gestor(a) de Escola e Gerentes de Organização Escolar 

 

Assunto: Reclassificação de estudantes. 

 

O Centro de Informação Educacional e Gestão da Rede Escolar - CIE e Núcleo de Vida 

Escolar - NVE informam conforme Comunicado Conjunto DGREM/CVESC - DEINF, de 14 de fevereiro 

de 2020, que desde o dia 03/02/2020 até o dia 13/03/2020 está disponível na Plataforma SED a opção 

para reclassificação de estudantes. 

Na rede estadual, todo o procedimento, do requerimento à efetivação de matrícula, deve 

ser realizado cronologicamente na plataforma Secretaria Escolar Digital – SED, sendo vedada a realização 

de procedimento em separado (em papel) e posterior inclusão na plataforma SED, pois tal conduta 

interfere na data de efetivação de matrícula no novo ano/série, gerando prejuízo ao estudante. 

Para que não haja prejuízo aos estudantes, por eventuais solicitações realizadas 

próximas do término do prazo estabelecido, solicitamos especial atenção para que o requerimento 

seja feito em tempo hábil, possibilitando a sua conclusão do processo, impreterivelmente, até o dia 

13/03/2020. 

Portanto, reforçamos que todo o processo deverá estar concluído na plataforma SED, 

impreterivelmente, até o dia 13/03/2020. Segue para auxilio o Tutorial Processo de Reclassificação. 

Reiteramos que a reclassificação somente poderá ser efetuada na escola onde o 

estudante estiver matriculado, em continuidade de seus estudos, respeitadas as competências, 

habilidades e os conhecimentos apropriados pelo mesmo e a idade/ano/série pretendida pelo interessado. 

O processo de reclassificação deve ser realizado de maneira criteriosa, verificando se o 

estudante realmente se apropriou dos conhecimentos necessários, e se possui de fato condições de cursar 

uma série posterior. Solicitamos o máximo de atenção para que não ocorram erros, evitando assim 

prejuízos ao interessado no seu processo de ensino-aprendizagem. 
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Ressaltamos que, conforme a legislação vigente, é vedada a reclassificação do 9º Ano do 

Ensino Fundamental para o Ensino Médio, visto que tal instituto não pode ser usado para certificação, 

podendo o estudante avançar somente até o último ano/série do nível de escolarização pretendido. É 

vedada, ainda, a aplicação da reclassificação na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Desde já agradecemos e nos mantemos à disposição para os atendimentos e/ou 

encaminhamentos necessários. 

 

 

 

 

Nailza Serafim dos Santos 

Diretor I - NVE 

 

Nádia Aparecida Lopes de Camargo 

Diretor Técnico II - CIE 

 

 

 

De acordo, 

 

 

 

William Ruotti 

Dirigente Regional de Ensino 


