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INSCRIÇÃO INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
(sem alteração de endereço) 

 

O responsável legal deverá comparecer à escola desejada, para efetuar a inscrição no sistema único da 

SED (conforme determinam a Resolução de Matrícula Antecipada), de acordo com a Compatibilização 

automática em todo o Estado de São Paulo, munido de documentos pessoais do aluno, comprovante de 

endereço em nome do responsável legal, Ficha cadastral do responsável (devidamente preenchida em 

letra de fôrma), carteirinha de Vacinação (conforme Lei nº 17.252/2020), e-mail e telefones atualizados. 

Efetivando-se a inscrição de Intenção de Transferência, o responsável deverá acompanhar pelo site de 

consulta pública, a disponibilidade da vaga na rede pública, solicitada para o ano letivo. 

 

A escola pública fornecerá a 2ªvia do comprovante da inscrição (inclusive por meio eletrônico), o 

sistema fará automaticamente o encaminhamento da matrícula (todas Terças e Quintas após 

17hs), quando houver disponibilidade de vaga na série/ano desejado, podendo ocorrer a 

qualquer momento dentro do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta 
 

 

Em caso de DESISTÊNCIA, é obrigatório os pais/responsáveis solicitarem o CANCELAMENTO de 

qualquer inscrição, antes que seja contemplada a transferência automática. 

 

Divulgação dos resultados de inscrições de Movimentações no 
período oportuno divulgado no site e no decorrer de todo 

ano letivo. 

Efetuada por aluno com matrícula em escola da rede pública, SEM alteração de endereço residencial = Pedido de 

transferência por vontade própria do responsável, não por necessidade, o aluno deverá permanecer frequente na escola 

de origem, aguardando a disponibilidade automática de vagas na escola desejada (conforme estabelecidos na 

Resolução de Matrícula 

Antecipada / Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 129 – Inciso V.) 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta
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Exemplo 

Comprovante de Inscrição por Intenção de Transferência 


