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Assunto: Indicação e Homologação de Alunos ao Transporte Escolar – Matrículas 2021.

Prezad@s
A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, por meio do
Departamento de Serviços de Transporte e Assistência Ao Aluno – DEST e o Centro
de Transporte Escolar – CTESC informa que, a partir de 12/01/2021, iniciam-se as
Indicações e Homologações dos Alunos ao Transporte Escolar
para
as MATRÍCULAS 2021, em conformidade com a Resolução SE nº 27 de 09 de maio
de 2011 e devem ser concluídas até 22/01/2021.
Este ano realizamos mudança no sistema SED para os alunos indicados ao
Transporte Escolar em 2020, com objetivo de agilizar os procedimentos e minimizar
a carga de trabalho das Unidade Escolares.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
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MUDANÇA REALIZADA NO SISTEMA
Para os alunos que foram indicados ao Transporte Escolar em 2020 e não
obtiveram alteração de endereço e escola, simplesmente mudaram de
série/ano, serão considerados como alunos em continuidade e tiveram a
indicação ao transporte 2020 migrada para a matrícula 2021. Com essa ação
estimamos a redução do trabalho das Unidade Escolar em mais 80% com o
aproveitamento das indicações realizadas em 2020 com os alunos em
continuidade (sem alterações).
IMPORTANTE: As Unidades Escolares deverão realizar as indicações de
novas demandas normalmente.

Observações:

•

BARREIRA FÍSICA: a Unidade Escolar deverá apontar o tipo e endereço da
barreira, de forma a fornecer uma percepção da localidade, auxiliando a Diretoria
de Ensino na avaliação e legitimidade da barreira e assim cadastrá-la
adequadamente permitindo a homologação do aluno ao Transporte Escolar.

•

Importante que os dados dos alunos como endereço, telefone, tipos de
deficiência e outros,. estejam atualizados.

•

Encaminhar para o email decapnit@educacao.sp.gov.br a planilha até
22/01/2021 com nome, RA informando o tipo de transporte (passe, frete ou frota).

Clique aqui para acessar o tutorial.
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