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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE-27, de 28-5-2014 
Estabelece procedimentos e critérios de implementação 
do Programa de Matrícula Antecipada/ 
Chamada Escolar/Ano 2015, para fins de cadastramento 

de alunos e atendimento à demanda do 
ensino fundamental, na rede pública de ensino do 
Estado de São Paulo 

O Secretário da Educação, considerando: 

- o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São 
Paulo e Municípios Paulistas no cumprimento do que estabelecem 

os artigos 208 e 211 da Constituição Federal, mediante 
mútua colaboração, para assegurar a universalização do ensino 

obrigatório; 
- o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de 
São Paulo – CE/1989; 

- o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo; 

- a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento 
geral dos alunos; 

- a Deliberação CEE nº 73/2008 e a Indicação CEE nº 
76/2008, que regulamentam a implantação do ensino fundamental 
de nove anos, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino; 

- a Resolução SE nº 74, de 19.7.2012, que dispõe sobre a 
realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 

- a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela 
integração das redes estadual e municipal, visando a atender e 

acomodar integralmente a demanda do ensino fundamental; e 
- a continuidade do processo de planejamento antecipado 
para o atendimento adequado da demanda escolar, na Rede 

Pública de Ensino, 
Resolve: 

Artigo 1º - As ações que visem à efetivação do processo de 
atendimento à demanda escolar do ensino fundamental, para o 

ano de 2015, deverão respeitar os procedimentos na seguinte 
sequência: 
I – garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em 

continuidade de estudos; 
II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental 
na rede pública; e 

III – cadastramento e atendimento das situações de transferência. 
Parágrafo único – Todas as escolas estaduais e municipais 
constituem-se postos de cadastramento e informação ao cidadão 

que procurar uma escola pública para participar do processo 
de matrícula. 



Artigo 2º - Todas as fases da matrícula antecipada para o 

ensino fundamental serão realizadas pela rede estadual e pelas 
redes municipais de ensino, em conjunto, por meio do Sistema 

de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, na conformidade 
do que estabelece o Decreto nº 40.290/1995. 

Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá 
as etapas de: 
I – definição dos alunos da última etapa da pré-escola 

pública, candidatos à vaga no 1º ano do ensino fundamental 
público; 

II – cadastramento dos demais candidatos à vaga nesse 
nível de ensino, inclusive na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos; 
III – programação conjunta da oferta de vagas em escolas 
estaduais e municipais, para o ano letivo de 2015; 

IV – compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 
V – efetivação da matrícula dos alunos; 

VI – divulgação dos resultados para pais ou responsáveis 
e alunos; 

VII – cadastramento permanente de candidatos ao ensino 
fundamental da rede pública, no decorrer do período estabelecido 
para a Chamada Escolar e durante todo o ano de 2015; 

VIII – inscrição por deslocamento, por transferência e por 
intenção de transferência. 

Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 
entende-se por: 

I - Inscrição por Deslocamento – procedimento utilizado 
para registro da solicitação de mudança de escola, de aluno 
com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo, 
podendo ocorrer: 

a) por alteração de endereço residencial, quando essa alteração 
inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade 

escolar; 
b) por interesse do próprio aluno, ou de seus responsáveis, 

não precisando haver mudança de endereço para se efetivar a 

inscrição na escola pretendida, sendo que, mesmo se efetivando 
a inscrição, o aluno deverá permanecer na escola de origem 

aguardando a comunicação, pela escola de destino, da disponibilidade 
da vaga solicitada; 

II - Inscrição por Transferência – procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro 
da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 

características, exceto no que se refere ao período de solicitação, 
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo; 

III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento 
semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, 

para registro da solicitação de mudança de escola, revestida 
das mesmas características, exceto no que se refere ao período 
de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do 



ano letivo. 

Artigo 5º - Para o cadastramento dos alunos demandantes 
de vaga no ensino fundamental, no Programa de Matrícula 

Antecipada, serão realizadas as ações de: 
I – definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado 

de São Paulo, dos alunos que frequentam a pré-escola na rede 
pública e que vão completar 6 anos até 30 de junho de 2015, 
candidatos ao ingresso no ensino fundamental público, observado 

o disposto no artigo 2º da Deliberação CEE nº 73/2008; 
II – chamada escolar das crianças que não frequentam a 

pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no ensino 
fundamental, em escola estadual ou municipal, observado o 

limite de idade a que se refere o inciso anterior; 
III – chamada escolar para crianças, jovens e adultos, candidatos 
à matrícula em escola estadual ou municipal e que se 

encontram fora da escola pública, abrangendo: 
a) chamada escolar das crianças que não frequentam a 

pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no ensino 
fundamental, em escola estadual ou municipal, com idade a 

partir de 6 anos completos até 30 de junho de 2015; 
b) crianças com idade a partir de 7 anos completos até 
30 de junho de 2015, para matrícula no 2º ano do ensino fundamental, 

desde que tenham frequentado o 1º ano do ensino 
fundamental, conforme dispõe o Parecer CNE/CEB nº 7/2007; 

c) crianças com idade a partir de 8 anos completos até 
30 de junho de 2015, para matrícula no 3º ano do Ensino 

Fundamental; 
d) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, no segmento correspondente 

aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, observado o 
disposto na Resolução SE nº 38/2013. 

Parágrafo único – Para a efetivação das ações relacionadas 
nos incisos deste artigo, deverá se observar o Cronograma de 

Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental, constante do 
Anexo que integra esta resolução, ressaltando-se as diferentes 

fases de inscrição e cadastramento (Fases I a IV). 

Artigo 6º - Os candidatos que perderem os prazos estabelecidos 
para as Fases II e III, a que se refere o parágrafo único do 

artigo anterior, deverão se cadastrar a partir de 2 de dezembro 
de 2014, no processo da Chamada Escolar, correspondente à 

Fase IV. 
Artigo 7º - No ato do cadastramento, a escola deverá 
obrigatoriamente proceder, no Sistema de Cadastro de Alunos: 

I - ao preenchimento da ficha cadastral completa de alunos 
sem RA e à atualização de endereço, inclusive com CEP 

válido e telefone para contato, dos demais candidatos que já 
possuem RA; 

II - à entrega do comprovante de cadastramento ao aluno e/ 
ou a seus pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo 
de matrícula a que o aluno se submeta. 



Artigo 8º - A programação de vagas de todas as escolas 

estaduais e municipais será feita exclusivamente por meio 
da digitação da coleta de classes no Sistema de Cadastro de 

Alunos do Estado de São Paulo, após planejamento conjunto do 
atendimento escolar para o ano letivo de 2015, assegurando-se 

a continuidade de estudos dos alunos já matriculados. 
Artigo 9º - A compatibilização entre a demanda e as vagas 
existentes será realizada regionalmente, respeitando os critérios 

definidos, em conjunto, pelo Estado e pelos Municípios, com 
responsabilidade compartilhada, observadas as disposições 

desta resolução. 
Artigo 10 - A efetivação da matrícula no ensino fundamental, 

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
será realizada após a compatibilização demanda/vaga, mediante 
a digitação da formação das classes e a efetivação da matrícula 

no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme cronograma constante 
do Anexo que integra esta resolução. 

§ 1º - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da 
demanda compatibilizada, em todas as etapas do processo de 

matrícula 2015, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado 
de São Paulo. 
§ 2º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que não 

comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório 
o lançamento desses registros nas opções específicas, 

disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos. 
§ 3º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi 

efetivada e que não compareceu às aulas no prazo de 15 (quinze) 
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo 
subsequente ao registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa 

para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento 
de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de 

Alunos, de forma a liberar a vaga reservada. 
§ 4º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20 de fevereiro 

de 2015, o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) 
deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 10 (dez) dias 

consecutivos de ausências não justificadas, contados a partir do 

primeiro dia letivo subsequente ao da efetivação da matrícula 
do aluno. 

§ 5º - Quando os 10 (dez) dias consecutivos de ausências 
não justificadas forem permeados por período de recesso e/ou 

de férias escolares, a contagem deverá ser interrompida, tendo 
continuidade somente a partir do primeiro dia letivo subsequente 
ao término do referido período. 

§ 6º - À vista do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em 
caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não 

Comparecimento” (N.COM), a escola deverá: 
1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova 

compatibilização e definição da escola para atendimento do 
aluno; 
2 - na existência de vaga disponível, efetivar imediatamente, 



nova inscrição e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos. 

§ 7º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da 
consolidação dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por 

meio de migração, não será possível utilizar a opção de “Não 
Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos 

para as matrículas efetuadas antes da referida data-base. 
Artigo 11 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que 
mudarem de residência, com alteração de endereço para bairro/ 

distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da 
matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer a 

qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar 
a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando 

a mudança de endereço. 
§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus 
responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do 

início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 
para registrar essa intenção. 

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 
de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de 
endereço; 

2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive 
telefone para contato e, se necessário, também, ao preenchimento 

do endereço indicativo com CEP válido. 
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem 

alteração de endereço que não forem atendidas antes do início 
do ano letivo serão automaticamente canceladas. 
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que 

tenham mudado de residência para bairro/distrito/município 
diverso após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer 

escola pública próxima da nova residência, para formalizar 
a solicitação de transferência da matrícula. 

§ 1º – Nas situações referidas no caput deste artigo, a 
escola deverá, obrigatoriamente: 

1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 

de transferência da matrícula; 
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive 

telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço 
indicativo com CEP válido; 

§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de 
Cadastro de Alunos, a baixa da transferência para alunos que 
efetivamente confirmarem mudança para outro estado/país ou 

para escola particular. 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo 

de 2015, que tiverem intenção de se transferir de escola, por 
interesse próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano 

letivo, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no 
Sistema de Cadastro de Alunos da SE, da intenção de transferência, 
podendo ter atendimento imediato, no caso de haver 



disponibilidade de vaga. 

Parágrafo único – Para as situações a que se refere o caput 
deste artigo, a disponibilidade de vaga somente deverá ser 

considerada após o atendimento de todos os alunos de todas as 
etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por 

deslocamento com alteração de endereço e por transferência. 
Artigo 14 - Em todas as etapas do processo de matrícula e 
especialmente nas inscrições por deslocamento com alteração 

de endereço e por transferência, para possibilitar melhor alocação 
da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação 

do comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola 
proceda ao cadastramento no Sistema de Cadastro de Alunos e 

à atualização do endereço completo, inclusive com CEP válido e 
telefone para contato. 
Artigo 15 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada 

Escolar para o ano de 2015, são de responsabilidade: 
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 

Ensino, Diretores dos Centros de Informações Educacionais e 
Gestão da Rede Escolar e Diretores dos Núcleos de Gestão da 

Rede Escolar e Matrícula: 
a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação; 
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as 

etapas do processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 

totalidade dos alunos nas escolas estaduais e municipais, em 
consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão 

da Educação Básica - CGEB; 
d) proceder, em conjunto com os Órgãos Municipais, à 
análise, à compatibilização e à indicação de vagas, assegurando 

a matrícula da totalidade dos alunos inscritos/cadastrados, em 
sua área de atuação; 

e) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas 
de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de 

aluno, efetuar os registros no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo; 

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais, de sua 

área de atuação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo 
com o planejamento prévio, homologado pela CGEB; 

g) promover a articulação com os municípios para a digitação 
do quadro-resumo e coleta das classes, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma; 
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a 

digitação da identificação dos alunos da Fase I; 
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a 

escola; 
c) efetuar o cadastramento da demanda das Fases II, III e IV; 

d) proceder ao processo de compatibilização de matrícula 
dos alunos, em conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino e 
os Órgãos Municipais; 



e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os 

interessados, mediante afixação de listas com a relação nominal 
dos alunos/candidatos, em local de grande visibilidade, nas 

escolas estaduais e municipais; 
f) efetuar, no Sistema de Cadastro de Alunos, a inscrição por 

deslocamento, por transferência ou por intenção de transferência 
de todos os alunos que solicitarem essa providência. 
Artigo 16 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica, em articulação com a Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional, planejar, orientar, 

homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o 
trabalho das Diretorias de Ensino na condução do processo da 

matrícula de 2015, visando a garantir o pleno atendimento dos 
inscritos/cadastrados e assegurando a continuidade de estudos 
da totalidade da demanda. 

Artigo 17 – Ao Departamento de Planejamento e Gestão 
da Rede Escolar e Matrícula, da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica, caberá: 
I - estabelecer os procedimentos e critérios do processo de 

atendimento escolar; 
II - gerenciar o processo de matrícula. 
Artigo 18 – Ao Departamento de Informação e Monitoramento, 

da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional caberá: 

I - orientar as Diretorias de Ensino e os Órgãos Municipais 
de Educação na utilização do Sistema de Cadastro de Alunos do 

Estado de São Paulo; 
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento 
do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São 

Paulo e ao cumprimento do cronograma. 
Artigo 19 - Os procedimentos para atendimento à demanda 

escolar do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, serão objeto de resolução específica. 

Artigo 20 – Não se aplica ao município de São Paulo o 
disposto nesta resolução, dada a peculiaridade do atendimento 

à demanda escolar na rede municipal, que será objeto de normas 

próprias. 
Artigo 21 – Para cumprimento do disposto nesta resolução, 

as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e a de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional poderão baixar 

instruções que se façam necessárias. 
Artigo 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Anexo 
Cronograma de atendimento à demanda do ensino fundamental 

Até 3/6 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias 
de Ensino, sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/ 

Chamada Escolar 2015. 
Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 
estaduais e aos órgãos municipais, sobre procedimentos para a 



Matrícula Antecipada, objetivando o planejamento conjunto de 

vagas para o atendimento escolar do ano letivo de 2015. 
23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de 

classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2015, das escolas estaduais e municipais. 

15/7 a 15/8 – Fase I – Consulta e definição, no Sistema de 
Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, dos alunos que, em 
2014, frequentam a pré-escola nas escolas públicas municipais 

ou conveniadas e que deverão ser atendidos no ensino fundamental 
público. 

15/7 a 15/8 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, 
nas escolas públicas estaduais e municipais, de candidatos ao 

ensino fundamental que não frequentam, em 2014, escola de 
educação infantil pública. 
11/8 a 18/8 – Compatibilização de toda a demanda cadastrada 

e as vagas existentes, incluindo propostas específicas para 
o atendimento nas áreas/escolas congestionadas, com responsabilidade 

compartilhada entre Estado e Município. 
19/8 a 29/8 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes 

de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, 
das escolas estaduais e municipais, com vistas ao atendimento 
da totalidade dos inscritos na Fase I e na Fase II. 

19/8 a 26/9 – Digitação da matrícula, no Sistema de 
Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, dos candidatos 

ao ingresso no ensino fundamental, identificados na Fase I e 
dos cadastrados nas Fase II, nas escolas estaduais e municipais. 

9/9 a 26/9 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de 
2015, dos alunos dos demais anos do Ensino fundamental em 
continuidade de estudos, inclusive da modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos. 
A partir de 1º/10 – Divulgação, pela escola de origem, dos 

resultados da matrícula dos alunos definidos na Fase I, orientando 
e informando devidamente os responsáveis. 

A partir de 1º/10 – Divulgação, pela escola de inscrição, 
dos resultados da matrícula dos alunos cadastrados na Fase II, 

orientando e informando devidamente os responsáveis. 

7/10 a 7/11 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento 
nas escolas, das crianças, jovens e adultos que se encontram 

fora da escola pública, com idade a partir de 6 anos completos, 
candidatos à matrícula em qualquer ano do ensino fundamental, 

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
respeitando os critérios da Resolução SE nº 38/2013, para 
matrículas correspondentes aos anos finais, em escola estadual 

ou municipal. 
3/11 a 14/11 – Compatibilização e matrícula dos candidatos 

cadastrados na Fase III, no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, em todos os anos do ensino fundamental, 

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para 
o ano letivo de 2015. 
3/11 a 14/11 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes 



de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, 

das escolas estaduais e municipais, visando ao atendimento da 
totalidade dos cadastrados na Fase III. 

A partir de 17/11 – Divulgação, pela escola de inscrição, 
dos resultados da matrícula dos alunos cadastrados na Fase III, 

orientando e informando devidamente os responsáveis. 
A partir 2/12 – Fase IV – Cadastramento, no Sistema de 
Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, dos candidatos 

à vaga no ensino fundamental, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, que não se inscreveram no prazo 

previsto. 
2 a 23/12 – Digitação do rendimento escolar individualizado, 

de todos os alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro 
de Alunos do Estado de São Paulo. 
2/12 a 15/1/2015 - Inscrição por deslocamento 

– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 
deslocamento da matrícula, por mudança de residência para 

bairro/distrito/município diverso, ou por interesse do próprio 
aluno ou de seus responsáveis, após a divulgação dos resultados 

da matrícula e antes do início das aulas. 
Após o início das aulas – Inscrição por transferência 
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 

transferência da matrícula por mudança de residência para bairro/ 
distrito/município diverso, após o início do ano letivo. 

Após o início das aulas – Inscrição por intenção de transferência 
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham 

intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de 
seus responsáveis, após o início do ano letivo. 
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 

para os cursos da Educação de Jovens e Adultos serão atendidos 
nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2015. 

A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização 
da demanda cadastrada na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, a partir de junho, para o 2º semestre de 
2015, sob responsabilidade compartilhada entre o Estado e os 

Municípios. 

A partir de 1º de julho e no decorrer do 2º semestre – 
Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados 

nos cursos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos e 
divulgação dos resultados. 

 

Resolução SE-28, de 28-5-2014 
Dispõe sobre o atendimento à demanda escolar 
do ensino médio, para o ano letivo de 2015, nas 
escolas da rede pública estadual, e dá providências 

correlatas 

O Secretário da Educação, considerando: 
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado para 

assegurar a expansão do atendimento do ensino médio gratuito, 
em conformidade com os preceitos constitucionais e a legislação 



pertinente; 

- o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo; 

- a Deliberação CEE nº 2/00, que dispõe sobre o cadastramento 
geral dos alunos da educação básica no sistema de 

ensino do Estado de São Paulo; 
- o disposto na Resolução SE nº 74/12, sobre a realização do 
Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 

- a necessidade de definição de diretrizes e procedimentos 
que garantam o adequado atendimento à demanda escolar do 

ensino médio, 
Resolve: 

Artigo 1º - No processo de atendimento à demanda escolar 
do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, para o ano de 2015, as autoridades educacionais, 

à vista dos cronogramas constantes dos Anexos I e II, que 
integram esta resolução, deverão observar a seguinte ordem 

de prioridade: 
I - alunos concluintes do ensino fundamental da própria 

escola; 
II - alunos concluintes do ensino fundamental de escolas 
públicas, estaduais e municipais, e escolas da rede SESI – Serviço 

Social da Indústria/SP; e 
III - demais candidatos ao ingresso no ensino médio ou a 

cursar qualquer das séries que o integram, de acordo com a 
legislação pertinente. 

Parágrafo único – No atendimento de que trata este artigo, 
contemplar-se-ão, preferencialmente, os candidatos com residência 
ou endereço indicativo dentro da área de abrangência 

da unidade escolar. 
Artigo 2º - As inscrições de candidatos ao ensino médio 

e a efetivação das matrículas nas escolas estaduais serão 
realizadas, exclusivamente, por meio do Sistema de Cadastro 

de Alunos do Estado de São Paulo, observada a seguinte ordem 
de procedimentos: 

I - consulta ao aluno concluinte do ensino fundamental em 

escola pública, municipal ou estadual, ou em escola da rede 
SESI/SP, sobre seu interesse em cursar, no ano de 2015, o ensino 

médio em unidade escolar da rede estadual; 
II - definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado 

de São Paulo, dos alunos concluintes do ensino fundamental 
de escolas da rede estadual ou municipal, ou da rede SESI/SP, 
que confirmarem o interesse por matrícula no ensino médio em 

escola estadual; 
III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos, 

de candidatos que não frequentaram escola pública em 2014 e 
de demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 

2015, demandantes de vaga em qualquer série do ensino médio, 
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
observado o disposto na Resolução SE nº 38/13; 



IV - efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 

Alunos, dos alunos do ensino médio em continuidade de estudos 
e dos candidatos inscritos; 

V - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 
VI - divulgação dos resultados à comunidade escolar, 

afixando a listagem com os nomes dos alunos definidos e dos 
candidatos, nas escolas de origem, nas escolas de inscrição e nas 
escolas de destino das matrículas. 

Parágrafo único - Nos atos de definição e de inscrição, de 
que tratam os incisos II e III deste artigo, que, nos cronogramas 

constantes dos Anexos I e II, que integram esta resolução, 
identificam-se como Fase VI e Fase VII, respectivamente, a unidade 

escolar deverá, obrigatoriamente, proceder à digitação, no 
Sistema de Cadastro de Alunos: 
1 – do endereço residencial completo do aluno, inclusive 

com CEP válido, sendo que, no caso de o endereço residencial 
não ter CEP válido, a escola deverá proceder também ao preenchimento 

de endereço indicativo com CEP válido; 
2 - do endereço indicativo com CEP válido, além do endereço 

residencial, conferido pela escola, quando solicitado pelo 
aluno ou por seus responsáveis. 
Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 

entende-se como: 
I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado 

para registro da solicitação de mudança de escola, de aluno 
com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo, 
podendo a inscrição ocorrer: 
a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, 

quando essa mudança inviabilizar a permanência do aluno na 
mesma unidade; 

b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, 
não sendo necessário haver mudança de endereço para se efetivar 

a inscrição na escola pretendida, devendo o aluno, mesmo 
já estando inscrito, permanecer na escola de origem aguardando 

a comunicação, pela escola de destino, sobre a disponibilidade 

da vaga solicitada; 
II – Inscrição por Transferência – procedimento semelhante 

ao previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro 
da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 

características, exceto no que se refere ao período de solicitação, 
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo; 
III – Inscrição por Intenção de Transferência: procedimento 

semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, 
para registro da solicitação de mudança de escola, revestida 

das mesmas características, exceto no que se refere ao período 
de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do 

ano letivo. 
Artigo 4º - No atendimento à demanda do ensino médio 
deve-se observar: 



I – a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 

do aluno trabalhador, inclusive daquele que comprovar 
ser aprendiz, conforme disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA; 
II – que todas as escolas estaduais constituem-se postos 

de inscrição e de informações sobre as unidades escolares que 
oferecem ensino médio, visando à devida orientação a alunos e 
candidatos que pretendam se inscrever. 

Artigo 5º - A matrícula dos alunos e candidatos para cursar 
o ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos, a ser efetivada no Sistema de Cadastro de Alunos, 
após a digitação da coleta de classes e a compatibilização 

demanda/vagas, deverá observar os cronogramas constantes 
dos Anexos I e II, que integram esta resolução, referentes à 
região da Grande São Paulo e Interior e à região da Capital, 

respectivamente. 
Artigo 6º - A coleta de classes e de vagas do ensino médio 

para o ano letivo de 2015 será realizada pelas escolas, sob a 
supervisão das respectivas Diretorias de Ensino, assegurando-se 

a continuidade de estudos dos alunos matriculados em 2014 e 
observando que: 
I – as classes previstas para atendimento à demanda de 

2015 deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, 
na conformidade do que estabelecem os Anexos I e II; 

II – o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação da 
vaga, compatibilizada automaticamente, para as escolas estaduais 

situadas no município de São Paulo, e disponibilizará a opção 
para validação da Diretoria de Ensino, respeitados os critérios 
definidos pelas Coordenadorias de Gestão da Educação Básica – 

CGEB e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 
– CIMA, de forma a garantir a efetivação de todas as matrículas; 

III – para indicação de vaga a alunos previamente definidos 
(Fase VI), serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, 

os dados abaixo relacionados, na seguinte ordem: 
a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem; 

b) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 

c) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 
d) o CEP válido da escola de inscrição; 

IV – para indicação de vaga a alunos inscritos (Fase VII), 
serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os 

dados abaixo relacionados, na seguinte ordem: 
a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 

c) o CEP válido da escola de inscrição. 
§ 1º - Os candidatos que perderem os prazos de inscrição, 

relativos aos períodos estabelecidos nos cronogramas (Fases VI 
e VII), poderão se inscrever, em caráter definitivo, a qualquer 

tempo durante todo o ano letivo de 2015. 
§ 2º - Os candidatos inscritos no decorrer do ano letivo de 
2015, no município de São Paulo, serão compatibilizados pelo 



Sistema de Cadastro de Alunos que, semanalmente, indicará a 

unidade escolar de encaminhamento, considerando os critérios 
definidos conjuntamente pela CGEB e pela CIMA, de modo a 

garantir a efetivação das matrículas. 
Artigo 7º - Na compatibilização das matrículas, as Diretorias 

de Ensino deverão utilizar as opções de consulta disponíveis no 
Sistema de Cadastro de Alunos, inclusive com a verificação do 
endereço indicativo coletado no ato da inscrição. 

Artigo 8º - Fica garantida a efetivação das matrículas de 
todos os candidatos inscritos. 

Artigo 9º - É vedada a exclusão da matrícula de alunos que 
não compareçam às aulas ou que abandonem a escola, sendo 

obrigatório o lançamento desses registros nas opções específicas, 
disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos. 
§ 1º - Nos casos de candidato com matrícula efetivada que 

deixe de comparecer às aulas por um período de 15 (quinze) 
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo subsequente 

ao registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa 
para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de 

“Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de 
Alunos, de forma a liberar a vaga reservada. 
§ 2º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20 de fevereiro 

de 2015, o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) 
deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 10 (dez) dias 

consecutivos de ausências não justificadas, contados a partir do 
primeiro dia letivo subsequente ao da efetivação da matrícula 

do aluno. 
§ 3º - Quando os 10 (dez) dias consecutivos de ausências 
não justificadas forem permeados por período de recesso e/ou 

de férias escolares, a contagem deverá ser interrompida, tendo 
continuidade somente a partir do primeiro dia letivo subsequente 

ao término do referido período. 
§ 4º - À vista do disposto no parágrafo 1º deste artigo, em 

caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não 
Comparecimento” (N.COM) a escola deverá: 

1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova 

compatibilização e definição da escola para atendimento do 
aluno; 

2 - na existência de vaga disponível, efetivar, imediatamente, 
nova inscrição e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos. 

§ 5º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da 
consolidação dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por 
meio de migração, não será possível utilizar a opção de “Não 

Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos 
para as matrículas efetuadas antes da referida data-base. 

Artigo 10 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que 
tenham mudado de residência para bairro/distrito/município 

diverso ou que venham a apresentar motivo de trabalho, após 
a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das 
aulas, deverão comparecer a qualquer escola estadual próxima 



da nova residência ou do trabalho, para formalizar a solicitação 

de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de 
endereço ou o motivo de trabalho. 

§ 1º – Os alunos que, simplesmente por interesse próprio 
ou de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, 

antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 
para registrar essa intenção. 
§ 2º – Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 

obrigatoriamente: 
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 

de deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de endereço 
ou motivo de trabalho; 

2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive 
telefone para contato e, se necessário, também, preencher o 
endereço indicativo com CEP válido. 

§ 3º – As solicitações de deslocamento da matrícula, sem 
ter havido alteração de endereço ou motivo de trabalho, que 

não forem atendidas antes do início do ano letivo, serão automaticamente 
canceladas. 

Artigo 11 - Quando a mudança de residência para bairro/ 
distrito/município diverso ou o motivo de trabalho ocorrer após 
o início do ano letivo, o aluno deverá comparecer a qualquer 

escola estadual próxima da nova residência ou do trabalho, para 
formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 

§ 1º – Nas situações a que se refere o caput deste artigo, 
ocorridas após o início do ano letivo, a escola deverá, obrigatoriamente: 

1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 
de transferência da matrícula; 
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive 

telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço 
indicativo com CEP válido. 

§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de 
Cadastro de Alunos, a baixa da transferência para alunos que 

efetivamente confirmarem mudança para outro estado/país ou 
para escola particular. 

Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 

2015, que tiverem intenção de se transferir de escola por interesse 
próprio ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola 

pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da 
intenção de transferência, podendo ter atendimento imediato, 

no caso de haver disponibilidade de vaga. 
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga, nas situações 
a que se refere o caput deste artigo, somente deverá ser considerada 

após o atendimento de todos os alunos de todas as 
etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por 

deslocamento com alteração de endereço/motivo de trabalho e 
por transferência. 

Artigo 13 – Em todas as etapas do processo de matrícula 
e especialmente nas inscrições por deslocamento com alteração 
de endereço e por transferência, para possibilitar melhor alocação 



da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação 

do comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola 
proceda ao cadastramento no Sistema de Cadastro de Alunos e 

à atualização do endereço completo, inclusive com CEP válido e 
telefone para contato. 

Artigo 14 – No atendimento à demanda escolar do ensino 
médio para o ano de 2015, são de responsabilidade: 
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 

Ensino, Diretores do Centro de Informações Educacionais e Gestão 
da Rede Escolar e Diretores do Núcleo de Gestão da Rede 

Escolar e Matrícula: 
a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação; 

b) esclarecer dúvidas das escolas de sua circunscrição em 
todas as etapas do processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 

totalidade dos alunos e candidatos nas escolas estaduais, em 
consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão 

da Educação Básica - CGEB; 
d) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas 

de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de 
aluno, efetuar os registros no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo; 

e) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais, de sua 
área de atuação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo 

com o planejamento prévio homologado pela CGEB; 
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 

a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a 
digitação da definição dos ingressantes no ensino médio; 
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a 

escola; 
c) efetuar o cadastramento da demanda de todos aqueles 

que buscarem vaga após os prazos estabelecidos; 
d) proceder, em conjunto com a Diretoria de Ensino, ao 

processo de compatibilização matrícula/vagas para os alunos 
e candidatos; 

e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os 

interessados, mediante afixação da relação nominal dos alunos 
e candidatos, em local de grande visibilidade, nas escolas estaduais 

e também nas municipais; 
f) efetuar, no Sistema de Cadastro de Alunos, a inscrição por 

deslocamento, por transferência ou por intenção de transferência 
de todos os alunos que solicitarem essa providência. 
Artigo 15 – A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

- CGEB e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA, articuladamente, responsabilizar-seão 

por planejar, orientar, homologar propostas de atendimento 
escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino na 

condução do processo da matrícula de 2015, visando a garantir 
o pleno atendimento dos inscritos e assegurando a continuidade 
de estudos da totalidade da demanda escolar. 



Artigo 16 – O Departamento de Planejamento e Gestão 

da Rede Escolar e Matrícula, da CGEB, responsabilizar-se-á por 
estabelecer os procedimentos e critérios do processo de atendimento 

escolar e gerenciar o processo de matrícula. 
Artigo 17 – O Departamento de Informação e Monitoramento, 

da CIMA, responsabilizar-se-á por: 
I - orientar as Diretorias de Ensino, os órgãos municipais de 
educação e a rede SESI/SP na utilização do Sistema de Cadastro 

de Alunos; e 
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento 

do Sistema de Cadastro de Alunos e ao cumprimento 
do cronograma. 

Artigo 18 – A CGEB e a CIMA poderão baixar instruções 
que se façam necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
resolução. 

Artigo 19 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

ANEXO I 
Cronograma de atendimento à demanda do ensino médio 

nas escolas da rede estadual, exceto as situadas no município 
de São Paulo 
Até 3/6 – Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias 

de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à 
demanda escolar do ensino médio em 2015. 

Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 
estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda 

escolar do ensino médio em 2015. 
De 23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 

de 2015, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 
da Resolução SE nº 27 /2014. 

De 14/7a 24/7/2014 - Consulta para confirmação do interesse 
do aluno concluinte do ensino fundamental, de escola pública 

estadual ou municipal, ou de escola da rede SESI/SP, em cursar o 
ensino médio em escola estadual. 

De 14/7 a 22/8/2014 - Definição, no Sistema de Cadastro de 

Alunos do Estado de São Paulo, dos alunos da rede pública e da 
rede SESI/SP que confirmaram interesse em efetuar matrícula no 

ensino médio de escola estadual (Fase VI). 
De 1º/8 a 29/8/2014 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no 

Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram 
escola pública em 2014 e de candidatos que pretendam 
retomar os estudos em 2015, demandantes de vaga em qualquer 

série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – EJA (Fase VII). 

De 8/9 a 26/9/2014 – Digitação das matrículas, para o ano 
letivo de 2015, dos alunos em continuidade de estudos, em 

todas as séries do ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
De 8/9 a 30/9/2014 – Compatibilização da demanda pelas 



Diretorias de Ensino e digitação das matrículas pela escola de 

destino, no Sistema de Cadastro de Alunos. 
De 29/9 a 10/10 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 

classes de todos os níveis de ensino das escolas estaduais, 
previstas para o ano letivo de 2015, com vistas ao atendimento 

da totalidade dos inscritos. 
A partir de 1º/10/2014 – Divulgação, aos inscritos, dos 
resultados do processo de matrícula nas escolas de origem, nas 

escolas de inscrição e nas escolas de destino. 
De 2 a 23/12/2014 - Digitação do rendimento escolar individualizado 

de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 

A partir de 2/12/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos 
à vaga no ensino médio das escolas da rede estadual que 
perderam os prazos previstos neste cronograma. 

De 2/12 a 15/1/2015 – Inscrição por deslocamento 
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 

deslocamento da matrícula, por motivo de trabalho ou por 
mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, ou 

ainda por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, 
após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início 
das aulas. 

Após o início das aulas - Inscrição por transferência 
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 

transferência da matrícula, por motivo de trabalho ou por 
mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, 

após o início do ano letivo. 
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência 
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham 

intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de 
seus responsáveis, após o início do ano letivo. 

A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 
para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos 

nas turmas que vierem a ser instaladas para o 2º semestre de 
2015. 

A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização 

da demanda cadastrada na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, para o 2º semestre de 2015. 

A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre – Efetivação 
da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos 

cursos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA 
e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola 
de destino, sendo possível consultar informações em qualquer 

escola da rede pública estadual. 
ANEXO II 

Cronograma de atendimento à demanda do ensino médio 
nas escolas da rede estadual do município de São Paulo 

Até 3/6 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias 
de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda 
escolar do ensino médio em 2015. 



Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 

estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda 
escolar do ensino médio em 2015. 

De 23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta 
de classes de todos os níveis de ensino das escolas estaduais, 

previstas para o ano letivo de 2015, conforme cronograma 
constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1/2014. 
De 14/7 a 30/7 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 

classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2015, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 

da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1/2014. 
De 14/7 a 24/7/2014 - Consulta para confirmação do 

interesse do aluno concluinte do ensino fundamental de escola 
pública, estadual ou municipal, ou de escola da rede SESI/SP, em 
cursar o ensino médio em escola estadual. 

De 14/7 a 22/8/2014 - Definição, no Sistema de Cadastro de 
Alunos da SE, dos alunos da rede pública e da rede SESI/ SP que 

confirmaram interesse em efetuar matrícula no ensino médio de 
escola estadual (Fase VI). 

De 1/8 a 29/8/2014 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram 
escola pública em 2014 e de candidatos que pretendam 

retomar os estudos em 2015, demandantes de vaga em qualquer 
série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – EJA (Fase VII). 
De 30/8 a 7/9 – Compatibilização prévia e automática entre 

a demanda da Fase VI e as vagas existentes, pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos. 
De 8/9 a 19/9 – Validação, pelas Diretorias de Ensino, das 

matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos. 

De 20/9 e 21/9 – Compatibilização definitiva automática 
entre a demanda das Fases VI e VII e as vagas existentes, pelo 

Sistema de Castro de Alunos. 
De 22/9 a 26/9 – Tratamento e solução das pendências da 

compatibilização definitiva automática entre a demanda das 

Fases VI e VII e as vagas existentes. 
De 22/9 a 30/9 – Formação de classes e efetivação das 

matrículas, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos 
compatibilizados oriundos das Fases VI e VII. 

De 1º/9 a 26/9/2014 – Digitação das matrículas, para o 
ano letivo de 2015, dos alunos em continuidade de estudos, em 
todas as séries do ensino médio, inclusive na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 
De 29/9 a 10/10 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 

classes de todos os níveis de ensino das escolas estaduais, 
previstas para o ano letivo de 2015, com vistas ao atendimento 

da totalidade dos inscritos. 
A partir de 1º/10 – Divulgação dos resultados nas escolas 
de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de destino da 



matrícula, para os inscritos conforme incisos II e III do artigo 2º 

da presente resolução. 
De 2 a 23/12/2014 - Digitação do rendimento escolar individualizado 

de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 

A partir de 2/12/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos 
à vaga na rede estadual que perderam os prazos previstos 
pelo Programa da Matrícula Antecipada 2015, executado em 

2014, para o ensino médio. 
De 2/12 a 15/1/2015 – Inscrição por deslocamento 

– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 
deslocamento da matrícula, por motivo de trabalho ou por 

mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, ou 
ainda por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, 
após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início 

das aulas. 
Após o início das aulas - Inscrição por transferência 

– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem 
transferência da matrícula, por motivo de trabalho ou por 

mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, 
após o início do ano letivo. 
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência 

– de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham 
intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de 

seus responsáveis, após o início do ano letivo. 
A partir do mês de junho 

– Todos os candidatos cadastrados para os cursos de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA serão atendidos nas turmas 
instaladas para o 2º semestre de 2015. 

A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre 
– Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos - EJA, a partir de junho, para 
o 2º semestre de 2015. 

A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre: 
– Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados 

nos cursos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da 
escola de destino, sendo possível consultar informações em 

qualquer escola da rede pública estadual. 
 

Resolução SE-29, de 28-5-2014 
Institui o Projeto Early Bird - Língua Inglesa 
destinado a alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental das Escolas Estaduais 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 

a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB e considerando 
a importância de se viabilizar a aprendizagem de uma 

língua estrangeira moderna, mais especificamente, a Língua 
Inglesa, aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano), 



Resolve: 

Artigo 1º - Fica instituído, a partir do ano letivo de 2014, 
o Projeto Early Bird que tem por objetivo introduzir o ensino 

da Língua Inglesa no currículo dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, mediante a aplicação de metodologia específica, 

que propiciará ao aluno a utilização de várias estratégias para 
avançar na aprendizagem do referido idioma, apropriando-se 
de conteúdos básicos e adquirindo condições de continuar 

aperfeiçoando esse aprendizado nos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

Artigo 2º - Serão utilizados no ensino da Língua Inglesa, 
pelo Projeto Early Bird, os seguintes materiais pedagógicos: 

I - Guia de Orientações Didáticas para o professor; 
II - acervo de livros de literatura infanto-juvenil; e 
III - recursos auditivo-visuais. 

Artigo 3º - O objetivo do Projeto Early Bird consiste em 
oferecer oportunidades aos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de desenvolvimento da linguagem oral em Língua 
Inglesa, proporcionando–lhes condições de domínio das habilidades 

de escutar, compreender e falar esse idioma. 
Parágrafo único - As aulas de Língua Inglesa do Projeto 
Early Bird integrarão a matriz curricular dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nas unidades escolares que aderirem ao 
Projeto. 

Artigo 4º - A avaliação da aprendizagem das atividades 
desenvolvidas pelo professor será realizada de forma contínua 

e sistemática, observado o cumprimento do disposto no modelo 
de ficha individual de cada aluno (report card), que deverá 
conter: 

I – registro de informações que permitam acompanhar o 
processo de aprendizagem do aluno, identificando as habilidades 

das quais tenha conseguido se apropriar ao longo das 
diferentes etapas do ensino da Língua Inglesa; 

II – as metas de conhecimentos e habilidades estabelecidas 
para serem atingidas a cada bimestre e os resultados obtidos 

pelo aluno nas avaliações referentes ao currículo de Língua 

Inglesa dos anos iniciais. 
Artigo 5º - As aulas de Língua Inglesa - Early Bird, respeitadas 

as normas referentes ao processo regular de atribuição 
de classes e aulas, deverão ser atribuídas, preferencialmente, a 

docente devidamente habilitado que, inscrito para esse projeto: 
I - possua perfil para trabalhar com crianças de 6 a 10 
anos de idade; 

II – tenha participado da formação oferecida por esta 
Secretaria da Educação; 

III – apresente disponibilidade para participar do processo 
de formação específica, planejamento e avaliação do Projeto, 

tanto na unidade escolar, durante as horas de trabalho pedagógico 
coletivo, quanto em nível central e regional, em dias, 
locais e horários previamente definidos por esta Pasta, sob 



orientação de professores coordenadores do Núcleo Pedagógico 

da Diretoria de Ensino. 
Artigo 6º - No âmbito de suas atribuições, o docente que 

vier a atuar no Projeto Early Bird, ministrando aulas de Língua 
Inglesa, deverá: 

I - planejar e desenvolver com os alunos atividades diferenciadas, 
vinculadas à proposta pedagógica do Projeto, à 
programação curricular e ao repertório indicado para os alunos 

dos anos iniciais; 
II – fazer uso dos registros de plano de aula (placemat) e 

do desempenho escolar do aluno (report card) encaminhados 
pelo Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais/CEFAI, 

do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão 
da Educação Básica – DEGEB, da Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica- CGEB; 

III - promover e executar ações inovadoras, que incentivem 
a aprendizagem da Língua Inglesa. 

Artigo 7º - O Supervisor de Ensino responsável pelo Projeto 
Early Bird em nível de Diretoria de Ensino, os Professores 

Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Língua Estrangeira 
Moderna e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, responsabilizar- 
se-ão por: 

I – acompanhar a atribuição das aulas de Língua Inglesa, 
realizada nas unidades escolares que aderirem ao Projeto; 

II - avaliar, juntamente com o Diretor de Escola e com o Professor 
Coordenador dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da 

unidade escolar, ao final de cada ano letivo, o desempenho do 
docente que ministrou aulas do Projeto, propondo, se necessário, 
sua nova participação nas ações do processo de formação específica, 

a que se refere o inciso III do artigo 5º desta resolução. 
Artigo 8º - O Projeto Early Bird, iniciado em 2013 como 

piloto, atende a 10 (dez) escolas estaduais, tendo sido ampliado, 
em 2014, para atender a mais 46 (quarenta e seis) escolas, totalizando 

56 (cinquenta e seis) unidades escolares participantes 
do Projeto, que se encontram respectivamente relacionadas nos 

Anexos I e II que integram esta resolução. 

Artigo 9º - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica – CGEB baixar instruções que se façam necessárias ao 

cumprimento do que dispõe a presente resolução. 
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor nada data de 

sua publicação. 
 



 

 

 
 

 

Portaria Conjunta SEE-SME-1, de 28-5-2014 
Define parâmetros comuns à execução do 
Programa de Matrícula Antecipada/Chamada 

Escolar/Ano 2015, para o ensino fundamental, 
nas escolas públicas da cidade de São Paulo, e dá 
outras providências 

O Secretário de Estado da Educação e o Secretário Municipal 

de Educação da cidade de São Paulo, considerando: 
- a Constituição Federal, que estabelece que os Estados e 

Municípios devam definir as formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório; 

- o disposto no artigo 249, da Constituição do Estado de 
São Paulo; 
- o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui 

o Cadastramento Geral de Alunos do Estado de São Paulo, e a 
Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento 

geral dos alunos; 
- a Deliberação CEE nº 73/2008 e a Indicação CEE nº 

76/2008, que regulamentam a implantação do ensino fundamental 
de nove anos no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo; 

- a Deliberação CME nº 3/2006 e a Indicação CME nº 
7/2006, que dispõem sobre o ensino fundamental de nove anos 

no Sistema Municipal de Ensino de São Paulo; 
- a Resolução SE nº 74/2012, que dispõe sobre a realização 

do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; e 
- a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto 
e antecipado, para atendimento efetivo de toda a demanda 

escolar do ensino fundamental e dar continuidade ao Programa 
de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar de candidatos ao 

ensino fundamental, para o ano letivo de 2015, expedem a 
presente Portaria: 

Artigo 1º - No município de São Paulo, a Coordenadoria 
de Gestão da Educação Básica – CGEB e a Coordenadoria de 
Informações, Monitoramento e Avaliação – CIMA, da Secretaria 

de Estado da Educação – SEE, bem como a Assessoria Técnica e 



de Planejamento, a SME/ATP – Demanda Escolar e o Centro de 

Informática – CI, da Secretaria Municipal de Educação – SME, 
serão responsáveis pela elaboração do planejamento, bem como 

pelo acompanhamento e execução do Programa de Matrícula 
Antecipada, para o ano letivo de 2015, utilizando como ferramenta 

o Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/SME. 
§ 1º - O Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/ 
SME consiste da integração de dados entre os Sistemas das 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação, que são, respectivamente, 
o Sistema de Cadastro de Alunos da SEE e o Sistema 

Escola On-Line da SME. 
§ 2º - As Diretorias de Ensino da Capital - DE/SEE e as Diretorias 

Regionais de Educação - DRE/SME constituirão equipes de 
planejamento e execução do Programa de Matrícula Antecipada, 
em âmbito regional. 

Artigo 2º - No Programa de Matrícula Antecipada para o 
ensino fundamental, as escolas das redes de ensino estadual e 

municipal atuarão como postos de inscrição, utilizando o Sistema 
Integrado para registro dos cadastros e posterior efetivação 

das matrículas, após a compatibilização automática da demanda, 
em todas as fases do processo. 
Parágrafo único - Todas as escolas estaduais e municipais 

constituem-se postos de cadastramento e informação ao cidadão 
que procurar uma escola pública para participar do processo 

de matrícula. 
Artigo 3º - As ações que visem à efetivação do processo de 

atendimento à demanda escolar do ensino fundamental, para o 
ano de 2015, deverão respeitar os procedimentos na seguinte 
sequência: 

I – garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em 
continuidade de estudos; 

II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental 

na rede pública; 
III – cadastramento e atendimento das situações de transferência 

no Sistema Integrado. 

Artigo 4º - O Programa de Matrícula Antecipada para 2015 
observará o cronograma constante do Anexo que integra a presente 

Portaria e compreenderá as seguintes fases: 
I - FASE I – de definição, no Sistema Integrado, de crianças 

candidatas ao ingresso no ensino fundamental público, em 
2015, que se encontrem, em 2014, matriculadas na Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino ou de sua Rede Indireta e 

Particular Conveniada; 
II - FASE II – de cadastramento, no Sistema Integrado, de 

crianças candidatas ao ingresso no ensino fundamental público 
em 2015, que não estejam frequentando, em 2014, escola pública 

de Educação Infantil; 
III - FASE III – de cadastramento, no Sistema Integrado, 
de candidatos à matrícula em qualquer série/ano do ensino 



fundamental em escola pública estadual ou municipal, que se 

encontrem, em 2014, fora da escola pública, abrangendo: 
a) crianças com idade a partir de 6 (seis) anos completos até 

31-3-2015, para matrícula no ensino fundamental público em 
2015, que não estejam frequentando, em 2014, escola pública 

de Educação Infantil; 
b) crianças com idade a partir de 7 (sete) anos completos 
em 2015, para matrícula em qualquer ano do ensino fundamental, 

observado o disposto na legislação pertinente; 
c) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, nos segmentos correspondentes aos 
anos iniciais e aos anos finais do ensino fundamental, observado 

o disposto na Resolução SE nº 38/2013 e nas normatizações 
expressas em portaria anual, que regem o processo de matrícula 
na rede municipal de ensino; 

IV - FASE IV – de cadastramento, no Sistema Integrado, 
de candidatos à matrícula no ensino fundamental, inclusive na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nas escolas da 
rede pública, que não se inscreveram nas Fases II e III. 

Parágrafo único – Considera-se, para ingresso no ensino 
fundamental, crianças que já completaram ou completarão 6 
(seis) anos de idade até 31/3/2015. 

Artigo 5º - Para efeito do que dispõe esta portaria, entendese 
por: 

I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado 
para registro da solicitação de mudança de escola, de aluno 

com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo, 
podendo ocorrer: 

a) por alteração de endereço residencial, quando essa 
mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade 

escolar; 
b) por interesse do aluno ou de seus responsáveis, não 

sendo necessário haver mudança de endereço para se efetivar 
a inscrição na escola pretendida, devendo o aluno, ainda que 

efetivada sua inscrição, permanecer na escola de origem aguardando 

a comunicação, pela escola de destino, da disponibilidade 
da vaga solicitada; 

II - Inscrição por Transferência – o procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro 

da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 
características, exceto no que se refere ao período de solicitação, 
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo; 

III - Inscrição por Intenção de Transferência – o procedimento 
semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, 

para registro da solicitação de mudança de escola, revestida 
das mesmas características, exceto no que se refere ao período 

de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do 
ano letivo. 
Artigo 6º - A coleta de classes/vagas do ensino fundamental 



para o ano letivo de 2015 será realizada pelas escolas, sob a 

supervisão dos respectivos órgãos regionais, assegurada a continuidade 
de estudos dos alunos matriculados em 2014, e com 

observância aos seguintes procedimentos: 
I - as classes previstas para atendimento à demanda de 

2015 deverão ser digitadas no Sistema Integrado de Cadastro 
de Alunos, conforme o estabelecido no Anexo que integra esta 
portaria; 

II - o Sistema Integrado fará a indicação da vaga compatibilizada 
automaticamente e disponibilizará a opção para 

validação da DE-SEE/DRE-SME, respeitados os critérios definidos 
pelo Estado e pelo Município, de modo a garantir a efetivação 

de todas as matrículas; 
III - para a indicação da vaga, serão considerados pelo 
Sistema Integrado, a seguinte ordem: 

a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 

c) o CEP válido da escola de inscrição. 
§ 1º - As reuniões regionais, entre as equipes da DE-SEE e 

da DRE-SME, deverão ocorrer sempre que necessário e sob a 
supervisão dos órgãos centrais de ambas as Secretarias, para 
fins de acompanhamento do processo de matrícula. 

§ 2º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas 
Fases II e III terão novo período em que poderão se inscrever, 

na Fase IV, ainda em 2014, sendo que, após esse período, as 
inscrições, na Fase IV, serão reabertas a partir de 2 de dezembro 

de 2014 e em 2015, em caráter definitivo, conforme estabelecido 
no cronograma. 
§ 3º - Os candidatos cadastrados no decorrer do ano letivo 

de 2015 serão compatibilizados pelo Sistema Integrado que, 
semanalmente, indicará a unidade escolar de encaminhamento, 

considerando os critérios definidos conjuntamente pelo Estado e 
pelo Município, de modo a garantir a efetivação das matrículas. 

Artigo 7º - As Escolas Municipais de Educação Infantil – 
EMEIs – e os Centros de Educação Infantil – CEIs – da Rede 

Direta, Indireta e Creches Particulares Conveniadas, no período 

estabelecido no Anexo desta Portaria, deverão, obrigatoriamente, 
registrar no Sistema Integrado: 

I – o endereço residencial completo do aluno, inclusive com 
CEP válido, sendo que, no caso de o endereço residencial não ter 

CEP válido, a escola deverá proceder também ao preenchimento 
de endereço indicativo com CEP válido; 
II - o endereço indicativo com CEP válido, além do endereço 

residencial, conferido pela escola, quando solicitado pelos pais 
ou responsáveis. 

Parágrafo único - Os candidatos das Fases II, III e IV serão 
cadastrados, obrigatoriamente, no Sistema Integrado, em uma 

escola pública estadual ou municipal. 
Artigo 8º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente 
proceder: 



I - ao preenchimento da ficha cadastral completa para 

alunos sem RA e à atualização do endereço dos alunos que 
já possuem RA, com endereço residencial completo, inclusive 

telefone para contato, sendo que, quando solicitado pelos pais/ 
responsáveis ou quando for necessário para facilitar a correta 

identificação do endereço do candidato, deverá ser preenchido, 
também, o endereço indicativo com CEP válido; 
II – à entrega do comprovante de cadastramento, emitido 

pelo Sistema Integrado, ao aluno e/ou a seus pais ou responsáveis, 
em todas as etapas do processo de matrícula a que o 

aluno se submeta. 
Artigo 9º - O processo de compatibilização demanda/vaga 

envolverá a totalidade dos candidatos cadastrados nas diversas 
Fases, com base no CEP fornecido no ato do cadastramento, 
referente ao endereço residencial ou ao indicativo, e nas demais 

informações do Sistema Integrado. 
Parágrafo único - O processo de compatibilização deverá 

assegurar o atendimento à totalidade da demanda, observados 
os seguintes critérios comuns: 

1 – de análise criteriosa de situações específicas das crianças, 
jovens e adultos, buscando a melhor solução, inclusive para 
aqueles com necessidades educacionais especiais; 

2 – de proximidade, em relação à escola, do endereço de 
residência do aluno ou do endereço indicativo. 

Artigo 10 - A escola deverá efetivar a matrícula do aluno no 
Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/SME, na conformidade 

do cronograma constante do Anexo desta portaria. 
Artigo 11 - A matrícula, de que trata esta portaria, dar-se-á: 
I - na rede estadual, sob a coordenação das Diretorias de 

Ensino/SEE e responsabilidade das escolas estaduais; 
II - na rede municipal, sob a coordenação das Diretorias 

Regionais de Educação/SME e responsabilidade das escolas 
municipais. 

§ 1º - Toda a demanda cadastrada nas Fases I, II e III deverá, 
obrigatoriamente, estar matriculada até 19/11/2014, no 

Sistema Integrado. 

§ 2º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que não 
comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, após sua 

efetivação no Sistema Integrado. 
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, 

deverão ser utilizadas, obrigatoriamente, as opções do Sistema 
Integrado, próprias para esses registros. 
§ 4º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula 

foi efetivada e que não compareceu às aulas no prazo de 15 
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia 

letivo subsequente ao registro da matrícula do aluno, sem apresentar 
justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o 

lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema 
Integrado, de forma a liberar a vaga reservada. 
§ 5º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20.2.2015, 



o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, 

obrigatoriamente, depois de 10 (dez) dias consecutivos 
de ausências, não justificadas, considerando como primeiro dia 

letivo para o aluno aquele subsequente ao da efetivação de 
sua matrícula. 

§ 6º - Quando a contagem dos 10 (dez) dias consecutivos de 
ausências não justificadas coincidirem com o período destinado 
a férias ou recesso escolar, a escola deverá dar continuidade à 

contagem dos dias apenas a partir do próximo dia letivo. 
§ 7º - À vista do disposto no parágrafo 4º deste artigo, em 

caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não 
Comparecimento” (N.COM) a escola deverá: 

1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova 
compatibilização e definição da escola para atendimento do 
aluno; 

2 - na existência de vaga disponível, efetivar imediatamente, 
nova inscrição e matrícula no Sistema Integrado. 

§ 8º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da 
consolidação dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por 

meio de migração, não será possível utilizar a opção de “Não 
Comparecimento” (N.COM) para as matrículas efetuadas antes 
da referida data-base, no Sistema Integrado. 

Artigo 12 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada 
do ensino fundamental, os trabalhos das equipes responsáveis 

pela demanda escolar das redes estadual e municipal 
devem ser direcionados para as seguintes atividades: 

I - caracterização das respectivas redes físicas, identificando 
o número de salas de aula por escola, área de abrangência/ 
setor e distrito; 

II - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, 
número de turnos e horários de funcionamento 

e número de turmas e de alunos por classe, visando à adoção de 
providências conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda 

no ensino fundamental; 
III - levantamento de obras em execução e planejamento 

conjunto das necessidades de expansão da rede física, nas duas 

instâncias, para atendimento à demanda; 
IV - identificação das escolas com acessibilidade; 

V - divulgação ampla e diversificada de todo o processo 
de atendimento conjunto à demanda, pelas duas Secretarias, 

envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas 
públicas; 
VI - divulgação do resultado da matrícula – 2015, na 

seguinte conformidade: 
a) pela escola de origem, para os alunos cadastrados da 

Fase I; 
b) pela escola de inscrição, para os candidatos das Fases 

II, III e IV. 
§ 1º - Após a conclusão da Fase III e durante o ano letivo 
de 2015, a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria 



Municipal de Educação deverão dar continuidade ao processo 

de matrícula conjunta, cadastrando os candidatos no Sistema 
Integrado e procedendo à compatibilização automática, com 

divulgação semanal, cabendo à escola de destino a imediata 
comunicação aos pais ou responsáveis sobre a vaga disponibilizada 

para a matrícula de 2015. 
§ 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede 
pública não deverão ser incluídos aqueles caracterizados como 

em situação de solicitação de transferência de escola, sendo 
proibida a exclusão de aluno já matriculado. 

§ 3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, 
deve ser utilizada, exclusivamente, a opção específica disponível 

no Sistema Integrado. 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que 
mudarem de residência, com alteração de endereço para bairro/ 

distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da 
matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer à 

qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar 
a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando 

a mudança de endereço. 
§ 1º - Os alunos que, por interesse do próprio ou de seus 
responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do 

início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 
para registrar esse interesse. 

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema Integrado a solicitação de deslocamento 
da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno; 
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive 

telefone para contato e, se necessário, também, ao preenchimento 
do endereço indicativo com CEP válido. 

§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem 
alteração de endereço que não forem atendidas antes do início 

do ano letivo serão automaticamente canceladas. 
Artigo 14 - Quando a mudança de residência para bairro/ 

distrito/município diverso ocorrer após o início do ano letivo, o 

aluno deverá comparecer à qualquer escola pública próxima da 
nova residência, para formalizar a solicitação de transferência 

da matrícula. 
§ 1º – Nas situações referidas no artigo anterior, a escola 

deverá, obrigatoriamente: 
1 – registrar no Sistema Integrado a solicitação de transferência 
da matrícula; 

2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive 
telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço 

indicativo com CEP válido; 
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema 

Integrado, a baixa por transferência para alunos que efetivamente 
confirmarem mudança para outro estado/país ou para 
escola particular. 



Artigo 15 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 

2015, que tiverem intenção de se transferir de escola por interesse 
próprio ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola 

pretendida, para registro, no Sistema Integrado, da intenção de 
transferência e aguardar a comunicação da escola, no caso de 

haver disponibilidade de vaga. 
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser 
considerada após o atendimento de todos os alunos de todas 

as etapas, inclusive daqueles inscritos por deslocamento com 
alteração de endereço e por transferência. 

Artigo 16 – Em todas as etapas da matrícula e especialmente 
nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e 

por transferência, para possibilitar melhor alocação da matrícula 
do aluno, é recomendável a apresentação do comprovante de 
endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento 

no Sistema Integrado e à atualização do endereço 
completo, inclusive com CEP válido e telefone para contato. 

Artigo 17 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada 
Escolar para o ano de 2015, caberá: 

I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 
Ensino, Diretores do Centro de Informações Educacionais e 
Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo de Gestão da 

Rede Escolar e Matrícula, da Secretaria Estadual de Educação, 
aos Diretores Regionais de Educação, Supervisores Escolares, 

Diretores de Planejamento das Diretorias Regionais de Educação 
da Secretaria Municipal de Educação: 

a) orientar e conduzir o processo, em sua área de atuação; 
b) esclarecer dúvidas e apoiar o município em todas as 
etapas do processo; 

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 
totalidade dos alunos nas escolas estaduais e municipais, em 

consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão 
da Educação Básica da SEE; 

d) proceder, em conjunto, à análise da compatibilização e 
à indicação de vagas, assegurando-se a matrícula da totalidade 

dos alunos inscritos, em sua área de atuação; 

e) na hipótese de haver qualquer impedimento, nas escolas 
de sua circunscrição, para realização de inscrição e matrícula de 

aluno, efetuar os registros no Sistema Integrado; 
f) digitar o quadro-resumo das escolas de sua área de 

atuação no Sistema Integrado, de acordo com o planejamento 
prévio, articulado entre as redes, e proceder à coleta das classes 
de acordo com os prazos estipulados no cronograma anexo. 

II - à Equipe Gestora das escolas estaduais e municipais: 
a) orientar devidamente os candidatos que procurarem a 

escola; 
b) efetuar o cadastramento da demanda das fases II, III e IV; 

c) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Diretorias 
Regionais de Educação, ao processo de compatibilização 
e matrícula dos alunos; 



d) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os 

interessados, mediante afixação de listas com a relação nominal 
dos alunos, em local de grande visibilidade, nas escolas estaduais 

e municipais; 
e) efetuar, no Sistema Integrado, a inscrição por deslocamento, 

por transferência ou por intenção de transferência de 
todos os alunos que solicitarem essa providência. 
Artigo 18 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica - CGEB, com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento 
e Avaliação Educacional - CIMA, da Secretaria Estadual 

de Educação, à Assessoria Técnica de Planejamento – Setor 
Demanda Escolar – e ao Centro de Informática, da Secretaria 

Municipal de Educação, planejar, orientar, homologar propostas 
de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias 
de Ensino e das Diretorias Regionais de Educação, respectivamente, 

na condução do processo de matrícula de 2015, visando 
a garantir o pleno atendimento dos inscritos e assegurando a 

continuidade de estudos da totalidade da demanda. 
Artigo 19 - Os procedimentos não previstos nesta portaria 

deverão ser definidos e divulgados, por meio de comunicado 
conjunto, pelas duas redes de ensino. 
Artigo 20 - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
ANEXO 

Cronograma de atendimento à demanda do ensino fundamental 
Até 1º/8 – Envio, pela SME, de arquivo de matrícula da pré 

escola, via barramento, para inclusão no Sistema Integrado de 
Cadastro de Alunos – SEE/SME. 
Até 3/6 – Treinamento, nos respectivos sistemas informatizados, 

e orientação às Diretorias de Ensino/SEE, às Diretorias 
Regionais de Educação/SME sobre os procedimentos para a 

matrícula antecipada, objetivando o planejamento integrado de 
vagas para o atendimento da demanda escolar no ano letivo 

de 2015. 
Até 6/6 – Orientação pelas DEs e DREs, às escolas estaduais 

e municipais sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada, 

objetivando o planejamento conjunto de vagas para o 
atendimento escolar do ano letivo de 2015. 

Até 31/7 – Tratamento das inconsistências no arquivo da 
Educação Infantil no Sistema Integrado. 

30/6 a 18/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes 
previstas para o ano letivo de 2015 das escolas estaduais e 
municipais no Sistema Integrado, de acordo com o planejamento 

prévio, homologado por ambas as redes de ensino. 
15/7 a 15/8 – Fase I – Definição, no Sistema EOL, dos 

alunos matriculados em 2014, nas escolas de Educação Infantil 
da Rede Municipal de Ensino Direta, Indireta e Conveniada, que 

completarão 6 (seis) anos até 31/3/2015, candidatos ao ensino 
fundamental público, com endereços atualizados, inclusive com 
indicação do CEP ou de um CEP válido mais próximo da residência, 



por meio de consulta aos pais ou responsáveis. 

15/7 a 16/8 – Definições migradas e inscrição, e definição 
direta das inscrições para alunos matriculados após 31/7 ou 

“inconsistidos”. 
15/7 a 15/8 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, 

no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, nas escolas públicas, 
de crianças que não frequentam, em 2014, escola pública de 
Educação Infantil nascidas em 2009 e que tenham idade mínima 

de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31/3/2015, candidatas 
ao ingresso no ensino fundamental público. 

18/8 a 24/8 – Compatibilização prévia automática entre 
a demanda das Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema 

Integrado. 
25/08 a 29/08 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 

de 2015, do Sistema Integrado, com vistas ao atendimento da 
totalidade dos inscritos nas Fases I e II. 

25/8 a 08/9 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e 
Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos 

realizados pelo Sistema Integrado. 
09/9 a 11/9 – Compatibilização definitiva automática 
entre demanda das Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema 

Integrado. 
12/9 a 23/9 – Tratamento e solução das pendências da 

compatibilização definitiva automática entre demanda das Fases 
I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado. 

11/9 a 30/9 – Formação de classes e efetivação da matrícula, 
no Sistema Integrado, dos candidatos compatibilizados para 
o ingresso no ensino fundamental das Fases I e II. 

09/9 a 26/9 – Digitação das matrículas, para o ano letivo 
de 2015, dos alunos do ensino fundamental em continuidade 

de estudos, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, no Sistema Integrado. 

A partir de 1º/10 – Divulgação do resultado das compatibilizações 
da Fase I, a ser realizada pelas EMEIs. 

A partir de 1º/10 – Divulgação do resultado da matrícula 

dos alunos cadastrados na Fase II, pela escola de cadastro, aos 
pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada 

a vaga para 2015. 
7/10 a 7/11 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento 

no Sistema Integrado, de crianças com idade a partir de 6 (seis) 
anos completos até 31/3/2015 e que se encontrem fora da 
escola pública, para matrícula, em qualquer série/ano do ensino 

fundamental, de escola pública ou municipal, e de jovens e 
adultos, para matrícula em curso da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, no segmento correspondente aos anos iniciais 
e finais do ensino fundamental, de escola estadual ou municipal. 

10/11 a 14/11 – Compatibilização automática entre demanda 
da Fase III e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado. 
17/11 a 19/11 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e 



Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos 

realizados pelo Sistema Integrado. 
17/11 a 26/11 – Formação de classes e efetivação da matrícula 

no Sistema Integrado, dos candidatos da Fase III compatibilizados 
para as escolas estaduais e municipais. 

21/11 a 26/11 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2015, do Sistema Integrado, com vistas ao atendimento da 

totalidade dos inscritos na Fase III. 
A partir de 27 /11 – Divulgação do resultado da matrícula 

dos alunos cadastrados na Fase III, pela escola de cadastro, aos 
pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada 

a vaga para 2015. 
A partir de 2/12 – Cadastramento, na Fase IV, dos candidatos 
à vaga no ensino fundamental, inclusive na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, na rede pública, que não se inscreveram 
nas Fases II e III, nos prazos previstos para o processo. 

2/12 a 15/1/2015 - Inscrição por deslocamento – os alunos 
com matrícula ativa em 2015, que mudaram de residência, com 

alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, 
após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início 
das aulas, deverão comparecer à qualquer escola pública próxima 

da nova residência, para formalizar a solicitação de deslocamento 
da matrícula, comprovando a mudança de endereço ou, 

ainda, os alunos com matrícula ativa em 2015, que por interesse 
do próprio aluno ou de seus responsáveis, tiverem a intenção de 

mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer 
à escola pretendida para registrar esse interesse. 
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – 

quando a mudança de residência para bairro/distrito/município 
diverso ocorrer após o início do ano letivo, o aluno deverá comparecer 

a qualquer escola pública próxima da nova residência, 
para formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 

Após o início das aulas – Inscrição por intenção de transferência 
– os alunos com matrícula ativa em 2015, que tiverem 

intenção de se transferir de escola por interesse próprio ou de 

seus responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para 
registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de 

transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso de 
haver disponibilidade de vaga. 

A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 
para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos 
nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2015. 

A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização 
da demanda cadastrada na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, a partir de junho, para o 2º semestre de 
2015, sob responsabilidade compartilhada entre o Estado e o 

Município. 
A partir de 1º de julho e no decorrer do 2º semestre - 
Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados 



nos cursos da modalidade na Educação de Jovens e Adultos e 

divulgação do resultado. 
Durante o ano letivo de 2015 – a compatibilização dos 

candidatos inscritos nas escolas estaduais e municipais ocorrerá 
semanalmente, independentemente do número de candidatos 

cadastrados, com digitação imediata da matrícula no Sistema 
Integrado, sob a coordenação dos órgãos regionais e a responsabilidade 
de divulgação pela escola de destino, sendo possível 

consultar informações em qualquer escola da rede pública 
estadual ou municipal. 

 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 28-5-2014 

Convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 
8°, II, da Resolução SE 58/2011, convoca 1 professor de Sociologia 

por escola, inclusive das Escolas do Programa de Ensino 
Integral, para participar da Orientação Técnica “Metodologia do 

Ensino de Sociologia no Ensino Médio” conforme especificações, 
data: 30/05/2014 (sexta-feira), horário: 08h30 às 17h30, local: 
Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba. 

Declarando Constituída, na E.E. Prof. Manoel Dias de 
Almeida, de acordo com o Decreto nº 52.344, de 09/11/2007, a 

Resolução SE nº 66/2008 e a Resolução SE nº 79/2008, a Comissão 
Especial de Avaliação do Desempenho da E.E. Prof. Manoel 

Dias de Almeida, jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino: 
Marta Maria Bianchim – RG 7.696.080 - CPF 016.237.998- 
64 - Cargo: Diretor de Escola 

Antonio Altair Segatto – RG 12.140.410-9 - CPF 
048.688.558-59 - Cargo: PEB-II 

Eunice Fraga Torrezan – RG 15.433.143-0 - CPF 
109.931.058-07 - Cargo: PEB-II 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Deliberações, de 28-5-2014 
Pareceres aprovados em 21-5-14 nos termos da Deliberação 

CEE nº 30/03. 
Proc. CEE 612/2001 - Reautuado em 05/02/14 - USP / Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” de Piracicaba 

Parecer 168/14 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelo Cons. Mário Vedovello Filho 

Deliberação: Aprova-se, com fundamento na Deliberação 
CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhecimento do 

Curso de Engenharia Agronômica, oferecido pela Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” de Piracicaba, da Universidade 
de São Paulo – USP, pelo prazo de cinco anos. 

A presente renovação do reconhecimento tornar-se-á efetiva 
por ato próprio deste Conselho, após homologação do 

presente Parecer pela Secretaria de Estado da Educação. 



 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Primeiro Termo de Aditamento 
Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Cooperação: 

53/00027/13/06-001 - Empresa: Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Objeto: Celebração de convênio visando atender ações do 
Projeto "Lugares de Aprender - A escola sai da escola " do Programa 

Cultura é Currículo para alunos de Ensino Fundamental e 
Médio da rede Estadual de Ensino. Data de Assinatura: 14/05/14. 

 
==================== 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
quinta-feira, 29 de maio de 2014 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5- 

2014 

Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 
- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 27-05-2014 

EDI FRANCISCO GRANDINO, RG 34640741, do cargo de 
Analista Administrativo, SQC-III-QSE, classificado na Diretoria 
de Ensino – Região de Piracicaba, para qual foi nomeado por 

Decreto de 3, publicado em 04-09-2013. 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Valquiria Faganello Neme, RG 12.650.445-3 para a 
partir de 04-03-1985, ocupar a função de Professor I -Eventual 
na EE”João Alves de Almeida”, em Piracicaba. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Valquiria Faganello Neme, RG 12.650.445-3 para a 
partir de 11-03-1986, ocupar a função de Professor I -Eventual 

na EE”Comendador Mario Dedini”, em Piracicaba. (Publicado 
para acerto de vida funcional). 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 

da LC 500/74 Valquiria Faganello Neme, RG 12.650.445-3, na 
função de Professor I a partir de 06-04-1988. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Valquiria Faganello Neme, RG 12.650.445-3 para a 

partir de 20-09-1999, ocupar a função de Professor Educação 
Básica I -Eventual na EE”Bairro Santa Rosa”, em Piracicaba. 

(Publicado para acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, SCHEILA 

FERNANDEZ DE ALMEIDA, RG 5534347 para ocupar a função 
de Professor II, no período de 01/10/79 a 21/02/80, na EEPG 

República do Paraguay, em São Paulo. 



Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, SCHEILA 
FERNANDEZ DE ALMEIDA, RG 5534347 para ocupar a função 

de Professor II, a partir de 22/08/80, na EEPG República do 
Paraguay, em São Paulo. 
(Publicado para acerto de Vida Funcional) 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 28-5-2014 

Concedendo, Licença Gestante nos termos do artº 198 da 

Lei 10.261/68, alterada pela LC 1.196 de 27-02-2013 à servidora 
abaixo relacionada, a seguir: 
MARGARETE DE CASSIA GOMES CYPRIANO, RG 34640514, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II-QM, da EE PROF JOSE 
ROMAO, em Piracicaba 180 dias a partir de 16-05-2014. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5- 

2014 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer 6489, constante no 

Processo Judicial 0023135-33.2010.8.26.0053 - 3ª V.F.P, PJ/F 
37496/2010, encabeçada por TIE FUJINO NAKAOKA E OUTROS, 

as interessadas abaixo fazem jus ao “Recálculo da sextaparte 
sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos/ 
proventos integrais, salvo as eventuais, nos termos do art. 129 

da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de 
quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a essa data.” 

BERNADETE ANDRÉ TORELLO, RG 5.247.706, Professor 
Educação Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE Prof. Augusto Saes, em 

Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 11-03-2003. 
JENI ROSA DE ALMEIDA, RG 4.750.206, Professor I, SQC-IIQM- 

SE, da EEPG. Francisca Elisa da Silva, em Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 01-11-1989. 

(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5- 

2014 

Retificando D.O. de 18-09-2008, que aposentou Bernadete 
André Torello, RG 5.247.706, Professor Educação Básica I, SQCII- 

QM-SE, da EE Prof. Augusto Saes, em Piracicaba, em virtude de 
Decisão Judicial e como determina a Obrigação de Fazer 6489, 
constante no Processo Judicial 0023135-33.2010.8.26.0053 - 3ª 

V.F.P, PJ/F 37496/2010, encabeçada por TIE FUJINO NAKAOKA 
E OUTROS, a interessada faz jus ao “Recálculo da sextaparte 

sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos/ 
proventos integrais, salvo as eventuais, nos termos do art. 129 

da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de 
quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a essa data.” 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 28-5-2014 



EE PROF. HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 

UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, o interessado abaixo 
relacionado: 

EDIMARA APARECIDA ISAIAS DE ALMEIDA, RG 5.388.271- 
4, PEB II, SQF-I-QM-SE, classificado na EE Prof. Hélio Penteado 

de Castro, 02 dias de auxílio-doença, no período de 22-05-2014 
a 23-05-2014. 

EE PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA 

Autorizando fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 

Artigos 213 E 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 

de 10-06-2008 a: NANCI APARECIDA DE LIMA BORTOLETO, RG 
17.192-195, Professor de Educação Básica-II – SQF-I-QM-SE, 

15 dias referente ao período de 01-12-1997 a 29-11-2002 – 
Certidão 166/2007 - PULP 1118/0068/2007.(MANDADO DE 

SEGURANÇA - Acórdão publicado no DJE 11-08-2009) 

Despacho do Diretor de Escola, de 28-5-2014 
ACÚMULO DE CARGO 

Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no artigo 64, Inciso I 
do Decreto 17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 

41.915/97, expedem os seguintes Atos Decisórios: 
EE PROFª CATHARINA CASALE PADOVANI 

626/2014 – ALEXANDRE COA, RG 41.206.468 - 6, PEB II, 
CAT O, acumula com Professor de Ensino Fundamental na EM 

Francisco Corrêa junto a Prefeitura Municipal de Piracicaba. 
Acúmulo Legal. 


