GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular n.º 54/2020 – CIE/NRM
Osasco, 10 de fevereiro de 2020
Srs.(as) Supervisores, Gestores(as) e Gerentes de Organização Escolar
Assunto: Acompanhamento de ações – atualização do cronograma da matrícula/2020
O Centro de Informação Educacional (CIE) e o Núcleo de Gestão da Rede Escolar (NRM)
encaminha a atualização e orientação do Cronograma de Matrícula 2020:
Opção

Abertura

Fechamento

Inscrever aluno POR
TRANSFERÊNCIAS

03/02/2020

―

Inscrição com mudança de endereço – a
compatibilização poderá ser para
qualquer escola num raio de 2km

Inscrever aluno por
INTENÇÃO de
Transferência

03/02/2020

―

Inscrição para escola de interesse do
aluno / sem mudança de endereço

―

O Não Comparecimento será
disponibilizado após 15 dias de ausências
consecutivas não justificadas. A escola
possui mais 10 dias para efetivar o
lançamento desse registro na SED.

Registrar Não
Comparecimento de
aluno

Atrelada à data de
matrícula do aluno

Observação

Registrar Abandono do
aluno

29/02/2020

―

Quando há ausências intercaladas não
justificadas - deve ser lançado apenas
após todos os procedimentos de busca
serem realizados.

Baixar matrícula do aluno
por Transferência

04/02/2020

―

A opção deve ser utilizada apenas para os
casos em que se aplica.

Trocar aluno de classe

15/01/2020

28/02/2020

Opção disponível para mesma escola e
série.

Remanejar aluno de
classe

15/01/2020

29/02/2020

Opção disponível para mesma escola e
série.

NCOM fora da lista

02/03/2020

_

NCOM lançados até esta data serão
excluídos da lista

Impressão da lista oficial
dos alunos

03/03/2020

―

Uma vez organizadas as classes, a lista
nominal dos alunos pode ser impressa.

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,
William Ruotti
Dirigente Regional de Ensino
Rua Geraldo Moran, 271 – Jd. Umuarama – Osasco-SP – CEP: 06030-060
Tel.: 2284-8107/2284-8109 - e-mail deosccie@educacao.sp.gov.br

