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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - NRM 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 07/2020 

Data: 03/02/2020 

Assunto: Cronograma de Matrícula  
 

Senhores(as) Diretores(as), 

  

Segue cronograma das próximas ações relacionadas à Matrícula 2020. 

Informamos que as inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 03/02/2020, mas o aluno 

somente será transferido a partir do dia 04/02/2020. 

  

  

Opção Abertura Fechamento Observação 

Inscrever aluno por 
Transferência 

03/02/2020 ― 

Registro na SED das solicitações de 
mudança de escola, de alunos com 
matrícula ativa em escolas públicas, com 
alteração de endereço. 

Inscrever aluno por 
Intenção de 
Transferência 

03/02/2020 ― 

Registro na SED das solicitações de 
mudança de escola, de alunos com 
matrícula ativa em escolas públicas, sem 
alteração de endereço. 

Registrar Não 
Comparecimento de 
aluno 

Atrelada à 
data de 

matrícula 
do aluno 

― 

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 Abandono do 
aluno 

29/02/2020 ― 

Caracterizado pelas 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 – alunos que 
foram para a rede privada ou mudaram 
de estado/país. 

Trocar aluno de classe 15/01/2020 28/02/2020 
Opção disponível para mesma escola e 
série. 

Remanejar aluno de 
classe 

02/03/2020 20/12/2020 

Opção disponível para mesma escola e 
série (permanecerão na listagem de 
alunos da classe) 

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. 
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