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                                 COMUNICADO 

 

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

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 506/2020 

Data: 16/11/2020 

Assunto: Confirmação de Matrícula – Censo Escolar 2020 
 

 

Conforme portaria n° 357, de 22 de maio de 2020, informamos que o 

período de confirmação de Matrícula do Censo Escolar - 2020, estará 

disponível entre 13 e 22 de novembro. Esse é um período no qual todas 

as escolas públicas e privadas devem conferir e, caso necessário, 

confirmar a matrícula dos alunos com duplicidade de vínculo no Censo 

Escolar.  

 

Para isso, deve-se considerar a data de referência do Censo Escolar - 

2020, 11 de março de 2020. 
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O módulo de confirmação de Matrícula é uma funcionalidade do 

Sistema Educacenso que apresenta os alunos com mais de um vínculo 

de escolarização, em horários coincidentes ou não, de acordo com as 

regras do sistema. É importante conferir os relatórios no Sistema e 

confirmar a matrícula dos alunos vinculados à sua escola. Para o perfil 

Escola, estão disponíveis três relatórios: 

 

1) Relação de alunos com mais de um vínculo de escolarização na 

mesma escola: apresenta os cadastros que possuem mais de um vínculo, 

em turmas na mesma escola, em horários coincidentes ou não. 

  

2) Relação de alunos vinculados em outra escola: apresenta os 

cadastros com mais de um vínculo de escolarização, em escolas 

diferentes, em horários coincidentes ou não. 

 

 3) Relatório consolidado de correção de duplo vínculo de 

escolarização: lista os cadastros que tiveram os vínculos confirmados ou 

desconsiderados. 

Em caso de dúvida ou dificuldade, favor entrar em contato com 

decapcie@educacao.sp.gov.br e ou decapnrm@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

Responsável: 

Camila Coca Pavan  

Diretor Técnico I - NRM 

 
De acordo: 

Regina Valéria de O. Forchetti 

Andrade  

Diretor Técnico II - CIE 
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