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Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
 

 

TRANSFERÊNCIA ON LINE 

 
O número de alunos transferidos da rede particular para a rede 

pública (estadual e municipal) cresce; matrícula online é aberta pela 

primeira vez. 

 

O processo de transferência será feito todo a distância para evitar 

aglomerações por conta do coronavírus. 

 

A Secretaria Estadual da Educação abriu a possibilidade para que as 

solicitações de transferência sejam feitas de maneira totalmente on line, 

para alunos da educação básica: ENSINO FUNDAMENTAL –ANOS INICIAIS 

E FINAIS e ENSINO MÉDIO, inclusive para a MODALIDADE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS, que se interessam em ingressar na rede pública 

(estadual ou municipal). 

TRANSFERÊNCIA – online 
Assunto 
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A medida visa evitar o deslocamento das famílias, formação de 

aglomerações nas escolas e assim diminuir o risco de contaminação do 

coronavírus. 

 
Poderão manifestar interesse pela MIGRAÇÃO 

PARA A REDE PÚBLICA (Estadual e Municipal) os 

pais dos alunos ou o candidato maior de 18 anos de 

idade, com matrícula  na REDE PRIVADA ou vindo de 

OUTROS ESTADOS, por meio da plataforma Secretaria 

Escolar Digital – SED. 

 
Para efetuar a pré-matrícula será necessário acessar o site e 

preencher as informações solicitadas. 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vale lembrar que a matrícula é para o ano letivo vigente. 
 
 

As matrículas para o ano letivo de 2021 ainda não estão abertas. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login
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Já as transferências entre redes públicas (ESTADUAL e MUNICIPAL) 

estão temporariamente suspensas e devem ser retomadas após o 

retorno das aulas presenciais. 

 

Será necessário fazer upload dos documentos no mesmo endereço 

eletrônico. 

 

As informações serão verificadas e as matrículas validadas pelas 

próprias escolas. 

 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizeram necessários. 

 

Atenciosamente, 

Luiz Augusto Gomes 
Diretor Técnico II – CIE 

 

De acordo. Encaminhe-se. 
Ribeirão Preto, data supra. 
DARLENE STOCCO COLONESE GONÇALVES 
Dirigente Regional de Ensino 


