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Rede nº 841/21 

Data: 12/11/2021 

 

Assunto: ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA – QUADRO RESUMO, COLETA DE CLASSE E 

DIGITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE MATRIZ 

 

Prezados, 

Segue abaixo alteração do cronograma: 

 Coleta de quadro resumo e classes: 16 de novembro às 12h 

          Caso haja necessidade de abertura de novas classes (FGB, Itinerário, 
Expansão, Ed. Especial – Itinerância/Sala de Recurso, ACD, EJA, EJATEC, 
CEL), para garantir o atendimento à demanda escolar, a solicitação poderá ser 
realizada por meio do seguinte correio eletrônico:  
dent2cie@educacao.sp.gov.br   
pedimos que constem as seguintes informações: 
 

DE NORTE 2 

MUNICÍPIO: SÃO PAULO 

EE/CIE: 

TIPO DE ENSINO: 

ANO/SÉRIE: 

QUANTIDADE A SER EDITADA: de________para_______ classes 

JUSTIFICATIVA: 
OBSERVAÇÃO: As justificativas devem ser claras e conter informações que fundamentem o 

solicitado.  

 

 Matrícula dos estudantes: 16 de novembro às 23h59 

          Realizado pela unidade escolar (alunos em 
continuidade/transferidos/pendentes de compatibilização etc). 
          Foram identificados alguns erros na coleta de turmas. Os erros mais 
comuns da coleta são:  
(1) escola coletou apenas UC1 do itinerário e não coletou a UC2;  
(2) foi coletado o itinerário do noturno para turma do diurno (ou vice-versa);  
(3) foi coletado o itinerário errado;  
(4) não foram coletados todos os itinerários previstos na escola.  
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(A digitação das matrizes depende de todas as classes terem sido coletadas de 
maneira correta. Por isso, muitos dos problemas na digitação são provenientes 
da coleta estar errada). 
 

 Digitação e homologação das matrizes: 16 de novembro às 23h59 
 

          O processo foi iniciado no dia 3 de novembro, mas até sexta-feira passada, 

a SED não estava refletindo, no quadro de aulas, os componentes da expansão 

do Novo Ensino Médio. Esse problema foi corrigido durante o fim de semana 

passado (6 de novembro).  

          No entanto, as escolas que fizeram a digitação das matrizes de Novo 

Ensino com expansão (Resolução SEDUC 97, de 08-10-2021 - Novo Ensino 

Médio Diurno - Matriz 3) até sexta-feira deverão refazer esse processo para que 

as aulas da expansão (na 1ª série do noturno e na 2ª série do diurno e do 

noturno) reflitam no quadro. A SEDUC, pede desculpas pelo inconveniente e 

estão à disposição para solucionar as nossas dúvidas. O prazo para digitar essas 

matrizes e as diretorias homologarem é 16 de novembro.  

 

          Para digitar as Matrizes em atendimento às especificidades do Novo 

Ensino Médio é necessário coletar: 

 

 

 

*IF – Itinerário Formativo  

*UC1 – coleta do 1º semestre  

*UC2 – coleta do 2º semestre 

*UC7 – coleta anual 
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              As matrizes que devem ser digitadas são as seguintes: 

 

 

          Ao realizar a digitação das matrizes por Tipo de Ensino, deve-se cadastrar 

para o Novo Ensino Médio e Itinerário Formativo. Não há digitação de matrizes 

para o tipo de ensino Expansão Novo EM, uma vez que as aulas de expansão 

estão discriminadas nas matrizes de Novo Ensino Médio e Itinerário Formativo. 

 

          Seguem os materiais que podem servir de apoio para escolas e diretorias 

de ensino no processo de digitação e homologação das matrizes: 

 

• Live de plantão de dúvidas (8/novembro): 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25774&id=0 

• Link da apresentação do passo a passo da digitação das matrizes (29/outubro): 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25774&id=0 

• Apresentação com o passo a passo da digitação das matrizes: 

https://docs.google.com/presentation/d/12VDMHn3wH1VulOvxGJRLUw312wH

1dPzq/edit?usp=sharing&ouid=111643234311905086809&rtpof=true&sd=true 

 

          Qualquer dúvida entrar em contato com o NRM, Núcleo de Rede e Matrícula da 

Diretora de Ensino. 

 

 

Atenciosamente,  

Profº Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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