
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 



Rematrícula Responsável 

#3

10 passos – Rematrícula Responsável 



1° passo - O responsável do 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, clica em 
Rematrícula.  

alexandra.angelo
Realce



2° passo – Após clicar em rematrícula o sistema apresentará a tela abaixo, onde consta o nome do 

responsável e nome do aluno. Para o responsável iniciar o processo de rematrícula deverá clicar no ícone

Atenção! Antes de iniciar o processo de rematrícula, orientamos que o responsável verifique na lupa quais 
foram os itinerários escolhido pelo o aluno.  

Marcos

Caso o aluno ainda não tenha escolhido o itinerário o sistema apresentará a mensagem abaixo. O 

responsável só irá conseguir realizar a rematrícula depois que o aluno escolher os itinerários. 



3° passo – O responsável verifica quais foram os itinerários e a escola escolhida pelo o aluno, poderá verificar 

também o documento orientador clicando em download. 

Observação: No caso abaixo o aluno escolheu o itinerário em uma escola diferente da atual. 



4° passo – O responsável verifica quais foram os itinerários escolhido pelo o aluno na escola atual, o turno e 

a ordem de preferencia para cada itinerário formativo, poderá verificar também o documento orientador 
clicando em download.

Observação: No caso abaixo o aluno escolheu os itinerários na escola atual em que estuda. 



5° passo - O responsável verifica os dados do aluno e caso tenha necessidade em alterar, deverá procurar a 

escola para atualizar os dados do aluno. Verificar ou editar o endereço residencial e clicar em confirmar dados. 

Campo e-mail obrigatório. 

O comprovante de endereço é 
obrigatório, caso tenha 

alteração no endereço o 
mesmo poderá ser alterado, no 

entanto deverá ser realizado 
nova geolocalização.

Marcos

Maria
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6° passo - O responsável verificar os seus dados e caso tenha necessidade em alterar, deverá procurar a escola 

para atualizar, no entanto alguns campos são editáveis. 

Marcos

XXX

XXXXX

Marcos@gmail.com
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7° passo - Verificar o endereço residencial, caso tenha necessidade de alterar, deverá procurar a escola. 

Importante: O campo telefone deve se manter sempre atualizado, poderá incluir mais de um.  Clique em 
confirmar dados.

Após clicar em confirmar 
dados, o sistema apresentará a 
mensagem abaixo, clique em 

fechar para prosseguir. 
XXXXX

XXXXX Maria



8° passo - Verificar o endereço residencial, caso tenha necessidade de alterar, deverá procurar a escola. 

Importante: O campo telefone deve se manter sempre atualizado, poderá incluir mais de um.  Clique em 
confirmar dados.



9° passo – Após clicar em salvar o sistema apresentará as mensagens abaixo de acordo com os dois casos 

apresentados.  

Se o aluno optou por permanecer na escola atual. 

ATENÇÃO 
Se o aluno optou pelo itinerário em outra escola diferente da atual. 

Caso queira continuar e finalizar a 
rematrícula clique sim. 



10° passo –após finalizar a rematrícula, será possível editar dentro do prazo estipulado na resolução 

de matrícula.

Atenção
No momento que o responsável finalizar a rematrícula, o aluno não poderá mais alterar o 

itinerário. 

Marcos
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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/

