
PROCESSO DE MATRÍCULA
2022 – SED/SCA



A matrícula antecipada é o processo em que o 

aluno da rede pública manifesta o interesse de 

continuar estudando na rede pública de ensino.

Introdução 



Escolha de Itinerário Formativo

#2
6 passos - Aluno matriculado na 
1º série do novo ensino médio



1° passo - O aluno menor que 18 anos, com matrícula na 1º série do novo ensino médio, ao acessar a 

SED – Secretaria Escolar Digital. No menu Gestão Escolar, submenu matrícula, e clica em Escolha de 
Itinerário Formativo.  

Após clicar em rematrícula o sistema apresentará a tela abaixo, clique 
em pesquisar. 
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2° passo - O sistema apresentará a tela para o aluno escolher a ordem de preferência dos itinerários 

formativos que a escola atual oferta, importante verificar o turno. 

Antes de realizar a escolha o 
aluno poderá realizar o 
download do material 

orientador de cada 
itinerário. 



3° passo - Se o aluno selecionar a questão “Deseja cursar outro itinerário em uma escola diferente da atual?”. 

Primeiro o aluno terá que escolher o itinerário de interesse, e posteriormente a escola que deseja cursar, no 

entanto, ressaltamos que não terá direito ao transporte escolar e a matrícula da formação geral básica será 

transferida automaticamente para escola que realizou a escolha do itinerário formativo, porém a escola 

selecionada não necessariamente será a escola em que o aluno será matriculado, pois o sistema busca a escola 

mais próxima da residência e a vaga na série/ano do estudante. Se mesmo assim desejar cursar em outra escola, 

deve selecionar o questionamento e clicar em salvar. 

O sistema apresentará a 
mensagem ao lado, caso 

queira continuar clique em 
SIM, caso não, clique em 

NÃO. 
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4° passo – Após confirmar, será apresentado a tela para escolher apenas um itinerário, escolha e clique em 

incluir.  

Após clicar em incluir o 
sistema apresentará o 

itinerário escolhido. Clique 
em salvar. 



1,5 km

1  km

5° passo Após clicar em salvar, o sistema apresentará as opções para realizar a escolha das escolas.

ATENÇÃO! Será apresentado apenas escolas que ofertam o itinerário formativo escolhido, no raio de até 2km da residência

do aluno. Se não existir itinerário e escolas até 2 km, não será apresentado as opções de escolas para seleção, nesse caso

deverá escolher outro itinerário ou permanecer na escola atual.
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6° passo – Aluno menor que 18 anos não realiza a rematrícula, apenas o responsável. 
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Canais de Comunicação 
Central de Atendimento – SEDUC SP 

0800 -7700-12 

Portal de atendimento por meio de ocorrência 
ou

Chatbot através do endereço

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

