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2020





FICHA DO 

ALUNO



FICHA DO ALUNO - LOCALIZAÇÃO

Acesso Rápido Menu



FICHA DO ALUNO - ATUALIZAÇÃO



DADOS PESSOAIS

A foto do aluno será 

apresentada depois de 

homologada pela escola, 

na carteirinha escolar



Se aluno 

acima de 18 

anos – não 

concluirá a 

rematrícula 

sem a 

informação 

de e-mail 



DOCUMENTOS

Certidão de 

nascimento 

nova/antiga



Aluno sem informação 

de CPF, NIS e Certidão 

de nascimento



DEFICIÊNCIA

Se possuir deficiência informar o 

tipo da necessidade e recursos 

necessários. 

* SAEB



ENDEREÇO RESIDENCIAL

Anexar o comprovante 

de endereço ou 

declaração de próprio 

punho (formato jpeg, png 

e pdf)

Campo obrigatório 



ENDEREÇO RESIDENCIAL - GEOLOCALIZAÇÃO

ATENÇÃO!!!



ENDEREÇO INDICATIVO

Será desativado para 

Matrícula 2020



INTERESSE DE REMATRÍCULA

O botão de rematrícula somente estará disponível se tiver ao menos um responsável cadastrado.



RESPONSÁVEL



RESPONSÁVEL - DADOS

Selecionar o 

responsável legal

Caso já tenha sido cadastrado para outro aluno



Campo obrigatório



Caso seja igual ao do aluno



ENDEREÇO RESIDENCIAL - GEOLOCALIZAÇÃO

ATENÇÃO!!!



RESPONSÁVEL - TELEFONE

Campo obrigatório 



Atenção!!! Todos os responsáveis cadastrados terão acesso a funcionalidade de rematrícula 



LOGIN DO RESPONSÁVEL

 Usuário: rg+número+dígito+UF – Exemplo: rg123456782sp

 Senha: número do CPF – se for o primeiro acesso

 No aplicativo o responsável não precisará digitar “rg”, apenas o número, dígito e UF

 A senha poderá ser trocada, com no mínimo 8 e máximo de14 caracteres e não pode conter parte do nome 

do usuário



LOGIN DO ALUNO

 Acesso à SED/Aplicativo:

 Usuário: número do RA + dígito + UF – Exemplo: 9999999990sp

 Senha: data de nascimento (se for o primeiro acesso)                                    

 E-mail Institucional:

 Microsoft: 0000+número do RA+dígito+UF@aluno.educacao.sp.gov.br – Exemplo: 

00009999999990sp@aluno.educacao.sp.gov.br

 Senha – a mesma de acesso à SED

 Google: 0000+número do RA+dígito+UF@al.educacao.sp.gov.br – Exemplo: 

00009999999990sp@al.educacao.sp.gov.br

 Senha – a mesma de acesso à SED

mailto:RA+dígito+UF@aluno.educacao.sp.gov.br
mailto:RA+dígito+UF@al.educacao.sp.gov.br
mailto:00009999999990sp@al.educacao.sp.gov.br


RECUPERAÇÃO DE SENHA







 Se não tiver mais acesso ao e-mail cadastrado, deverá solicitar a atualização na escola, que providenciará a 

correção na ficha do aluno – aba responsável



INTERESSE DE REMATRÍCULA



INTERESSE DE REMATRÍCULA

Se aluno menor de 18 

anos será 

disponibilizado o 

responsável cadastrado

Se aluno maior de 18 anos 

será disponibilizado o 

responsável cadastrado e 

o próprio aluno.



 O aluno ao optar pelo 

Ensino Profissionalizante 

poderá escolher até 03 

cursos e selecionar a 

ordem de preferência na 

escolha



 Não é permitido selecionar 

Educação de Tempo Integral 

com Ens. Téc. 

Profissionalizante (vice-versa)

 Língua Espanhola – poderá ser 

selecionada se a rematrícula 

for para o ingresso no Ensino 

Médio



TERMO DE RESPONSABILIDADE



 Poderá ser editada ou excluída



INTERESSE DE REMATRÍCULA

 Disponível somente para alunos da rede estadual, com matrícula ativa

 Poderá ser realizada pela escola, pelos responsáveis ou aluno maior de 18 anos, através da SED ou 

pelo aplicativo Minha Escola SP

 Para alunos menores de 18 anos, é necessário que tenha ao menos um responsável cadastrado

 O responsável receberá um e-mail de confirmação do interesse de rematrícula

 O sistema apresentará na aba “Interesse de Rematrícula” o histórico das inclusões/exclusões de 

interesse, mesmo as realizadas pelo responsável, através da SED ou aplicativo.



RESPONSÁVEL - SED



INTERESSE DE REMATRÍCULA - RESPONSÁVEL







Iniciar o processo de 

rematrícula



Campo obrigatório



Anexar o comprovante de 

endereço ou declaração de 

próprio punho

Atenção!!!





 Não é permitido selecionar 

Educação de Tempo Integral 

com Ens. Téc. 

Profissionalizante (vice-versa)

 Língua Espanhola – poderá ser 

selcionada se a rematrícula 

for para o ingresso no Ensino 

Médio



TERMO DE RESPONSABILIDADE



 Cada ação efetuada pelo usuário será enviado um e-mail, 

referente à ação executada, ao endereço eletrônico cadastrado



FICHA DO ALUNO 



CARTEIRINHA

ESCOLAR



Carteirinha Escolar – Aluno

A carteirinha escola também poderá ser solicitada pelo aplicativo e, desta forma, 

utilizá-la como carteirinha escolar digital, bastando apresentá-la, sem a necessidade de 

impressão.



CARTEIRINHA ESCOLAR - ALUNO



CARTEIRINHA ESCOLAR – ESCOLA















INTERESSE DE REMATRÍCULA - APLICATIVO



















“O SUCESSO É A 
SOMA DE 

PEQUENOS 
ESFORÇOS 

REPETIDOS DIA 
APÓS DIA.”

ROBERT COLLIER


