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Solicitação de acesso à SED 
 

Para acesso, consulta e edição da Secretaria Escolar Digital – SED será 
necessário ter um usuário cadastrado. Há perfis exclusivos, com permissões 
específicas, para cada rede de ensino. Em nossa Rede somente serão 
permitidos o Secretário ou Auxiliar Administrativo e Diretor da Unidade 
Escolar terem seus usuários cadastros na SED, devido à natureza e 
responsabilidade de suas funções. 

 

Quando o Secretário-Auxiliar Administrativo ou Diretor da Unidade Escolar 
não possuir acesso ao sistema, o mesmo deverá encaminhar um ofício 
digitalizado para o Departamento pertinente, conforme modelo abaixo: 

 

de Educação Infantil e Fundamental: 
agsantana@santoandre.sp.gov.br (Tony) 

 

de Educação de Jovens e Adultos: 
rccosta@santoandre.sp.gov.br (Rosana) 

 

Dep.to
 

Dep.to
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Muita atenção ao preencher os dados do ofício, pois a plataforma não 
permite retificação do Registro Geral (R. G.), após a criação do usuário. 

Perfis para acesso que deverão constar no ofício: 

 “Secretário – outras redes” para Secretário ou Auxiliar, com carimbo e 
assinatura do Diretor responsável pela Unidade Escolar; 

 ou “Diretor – outras redes”, sem carimbo ou assinatura, pois o mesmo 
será assinado pelo Gerente responsável da área. 

 

 

Caso algum servidor supracitado já tenha tido acesso num passado, não será 
necessário criar outro usuário, apenas atualizá-lo. Nestes casos, identificar  
no ofício que se refere à alteração de perfil de acesso. 

 

Posteriormente à avaliação do técnico do Departamento responsável, o 
usuário poderá ser criado. Os dados de acesso serão encaminhados através 
do e-mail oficial da Unidade Escolar. 

 

Caso o servidor tenha esquecido os dados de acesso, excepcionalmente 
poderá encaminhar e-mail ao técnico do Departamento pertinente solicitando 
restauração de acesso. 

 
DEIF: agsantana@santoandre.sp.gov.br (Tony) 
DEJA: rccosta@santoandre.sp.gov.br (Rosana) 

 

Quando um servidor acessar o sistema pela primeira vez ou após a 
restauração do acesso, com a senha padrão “prefeitura”, geralmente a 
plataforma solicitará a alteração da senha inicial. Quando isso ocorrer, a 
altere e anote a nova senha em um local seguro para evitarmos 
esquecimento e possíveis transtornos. Os acessos são pessoas e 
intransferíveis. Na necessidade de acesso provisório, encaminhar ofício e 
justificar o pedido. 

 

Sempre que houver alteração na Unidade Escolar de servidores nestas 
funções/cargo, o Departamento pertinente será informado imediatamente 
através da Gerência Administrativa de Pessoal da Educação – GAPE, para 
que seja realizado o bloqueio ou ajuste de permissão de acesso de usuários 
anteriores. 

 
Acessando o sistema 

 
Digite o link abaixo na barra de endereços do seu navegador de internet 
(Firefox, Mozilla, Google Chrome...) e pressione a tecla “Enter”: 
https://sed.educacao.sp.gov.br/ 
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A página será carregada na parte inferior do navegador. Acesse o sistema ao 
lado direito, digitando o “Nome de Usuário” (ex.: rgxxxxxxxxxsp), a senha 
pessoal e clicando sobre o botão “Acessar”: 

O menu principal surgirá do lado esquerdo da tela, e o nome completo do 
usuário, com seu perfil de acesso, no canto superior direito. 

 
Atenção à localização do Menu Principal que será utilizado durante 
todos os processos da SED. 

Em “Acesso rápido”, digite parte do caminho que deseja acessar para facilitar 
sua localização. É possível realizar este procedimento em todas as etapas. 

 

Primeiros Passos 
Gestão Escolar – Cadastro de alunos 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Em seguida, clique sobre a opção “Cadastro de 
Alunos”. 
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Cadastro de alunos – Consulta da Ficha do aluno 
 

ANTES de iniciar um novo cadastro no sistema, sempre realize consultas 
para identificar possíveis cadastros anteriores de alunos, com registro no 
Estado de São Paulo. Assim, evita-se a criação de R. A. (número de Registro 
do Aluno) em duplicidade. 

 
Ainda no meu principal, “Gestão Escolar”, em “Cadastro de Alunos”, clique 
sobre a opção “Informações dos Alunos / Classes” para acessar a opção 
“Ficha do Aluno” que surgirá no submenu desdobrável, logo abaixo: 

Ao lado direito da mesma página surgirão opções por “Tipo de pesquisa”: 
 

Esgote todas as opções/tipos de pesquisa possíveis, antes de iniciar um novo 
cadastro, para que não seja gerada a identificação em duplicidade. Apenas 
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um método de pesquisa não é o suficiente, devido aos erros de digitação 
que podem ser encontrados no sistema, por equívoco 
operacional/administrativo. 

 
Com os documentos comprobatórios do aluno em mãos, sempre confira os 
dados no sistema. Caso seja necessário, poderemos editar alguns dados 
incorretos, como veremos em breve. Após digitar os dados solicitados na 
opção desejada, clique sobre o botão “Pesquisar”. O preenchimento do ano 
letivo é facultativo. 

 
A SED trará os resultados da busca, conforme exemplo abaixo. Clique no 
ícone “Lupa” pra verificar a ficha completa do aluno. Para os municípios que 
participam da compatibilização automática, será possível visualizar nesta 
mesma linha, as escolas próximas à residência do aluno, clicando no ícone 
“Marcador”. 

 

Regularização de Duplicidade 
Depois de realizar todos os métodos possíveis de consulta de cadastro do 
aluno, será possível identificar cadastros em duplicidade ou até mesmo se há 
matrículas em duplicidade (mesmo ano letivo). Na ocorrência destas 
duplicidades, informe o Departamento pertinente, preenchendo a planilha, 
conforme modelo abaixo, e encaminhando por e-mail ao técnico do mesmo: 

 

Nome Completo do Aluno 
(conforme Certidão de 

Nascimento - R. G.) 

R.A. 
a ser mantido 

 

Díg. 
R.A. 
a ser 

excluído 

 

Díg. 

     

Os números de RA (Ex.: 123456789) ou classes/turmas, quando houver, deverão 
ser informados sem pontos e/ou hifens; 

 

O Departamento pertinente dará a devolutiva para o e-mail oficial da Unidade 
Escolar, após a regularização de R.A, que é realizada pela Diretoria Regional 
de Ensino, e caberá a Unidade Escolar a atualização de TODOS os dados 
cadastrais do aluno (Nome / Filiação / Endereço completo / Geolocalização / 
Telefones / etc.) diretamente na SED. 

 
A regularização de R.A (Registro do Aluno) segue o Comunicado nº 034/2015 
do Estado, que estabelece os critérios para a definição de qual número de 
prevalecerá, permanecendo sempre o de menor numeração (mais antigo). 
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Observação: a plataforma está em constante mudança para atender as 
necessidades do Estado, municípios e legislações vigentes. Desta forma, 
poderão ocorrer alterações de layout que serão informadas posteriormente, 
conforme as atualizações forem sendo realizadas no sistema, através de e- 
mail oficial da Secretaria de Educação (SE Informa). 

 
A seguir iremos visualizar a ficha de aluno e suas guias de acesso. 

 

Modelo de Ficha do aluno – Guia Dados Pessoais 
 

 
Nesta guia constarão os dados principais do cadastro do aluno que deverão 
ser conferidos, inseridos ou editados com muita atenção. Campos como 
“Nome”, “Data de Nascimento”, “Nome da Mãe”, “Nome do Pai”, “Município 
de Nascimento” e todos os dados correspondentes às documentações são 
primordiais para evitarmos duplicidade de cadastro. 

 
Observação: a plataforma, desde 2019, registra a “Data de “Alteração” de 
dados para que seja possível identificar o usuário que a realizou (no Estado). 

 
Dica: sempre que possível, inclua o Código Inep no cadastro do aluno. 
Isto facilitará às ações relativas ao CENSO ESCOLAR (EDUCANCENSO), 
por parte da Unidade Escolar. 
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Quando uma 
informação 
for inválida, 
o sistema irá 
identificar. 

Importante: Nome Social (designação pela qual a pessoa travesti ou 
transexual se identifica e é socialmente reconhecida, independente do 
registro de nascimento). Nome Afetivo (designação pela qual a criança ou 
adolescente é identificada, nos casos em que tenha sido adotada pela família 
ou esteja em processo de adoção, não tendo ainda ocorrido a destituição do 
pátrio poder familiar e existindo, entretanto, vontade de modificar o prenome 
ou sobrenome civil após a concessão da guarda). 

Falecimento do aluno 
Em caso de falecimento do aluno, basta ticar a caixa do item específico e 
informar a data do óbito, após solicitação de edição de dados (início na 
página 15). 

Associação de irmão(s) 
Se o aluno possuir irmão(s), a associação será obrigatória, assim como a 
indicação de gêmeos, quando houver esta especificidade. Para o passo-a- 
passo, prossiga até à edição de dados da Ficha do Aluno (início na página 
15). 

Bolsa Família 
Não se esqueça de identificar, caso o aluno participe de programas sociais, 
ticando na caixa correspondente, inclusive registrando o NIS (Número de 
Identificação Social) na Guia Documentos, após solicitação de edição de 
dados (página 14). 

 

Modelo de Ficha do aluno – Guia Documentos 
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Indicar apenas os 
alunos com laudos, 

identificando o “Tipo 
Necessidade”, 

“Recursos necessários 
para Participação do 

Aluno em Avaliações” e 
“Mobilidade Reduzida”, 

quando necessários. 

Sempre inserir ou editar os dados do aluno, na SED, com os documentos 
comprobatórios do aluno em mãos, para evitar inserção de dados 
equivocados. Cópias dos documentos utilizados deverão ser arquivadas de 
forma permanente no prontuário do aluno. Quando não houver 
documentação registrada (CPF, NIS ou Certidão de Nascimento Nova), o 
sistema solicitará justificativa obrigatória da falta de documentação. Não 
excluir os dados de Certidão de Nascimento antiga, caso houver. 

Inclua o maior número de informações possível, mesmo quando não 
obrigatórias, pois isto evitará a criação de cadastros em duplicidade, 
principalmente quando se tratar de alunos estrangeiros. 
Para os alunos da EJA, não cadastrar os dados da certidão de casamento. 

 
Modelo de Ficha do aluno – Guia Deficiência 

Importante: os campos “Cuidador” e “Profissional da Saúde” só 
deverão ser preenchidos pelas ESCOLAS ESTADUAIS. 

Modelo de Ficha do aluno – Guia Endereço Residencial 
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A partir de 2019 será necessário anexar o comprovante de endereço 
residencial, através do botão “+ Adicionar”. Na tela pop-up que surgir, clique 
sobre o botão “Escolher arquivo” e localize no computador o comprovante de 
residência digitalizado (verifique os comprovantes válidos na página 26) pra 
realizar o upload. Clique no botão “Salvar” após o carregamento do arquivo. 
Ao lado direito do botão “+ Adicionar” há um ícone “?” que traz uma relação 
de todos os documentos comprobatórios aceitos. 

 

 

Ao finalizar todos os procedimentos, clique no botão “Atualizar”. 

 
 

Geolocalização 
A geolocalização (Google Maps) é uma das mais importantes ações da 
plataforma, desde a implantação da compatibilização automática. 
Após clicar no botão “Geolocalizar”, tanto no endereço residencial, quanto no 
indicativo, na tela que surgirá conforme modelo abaixo, se certifique de que o 
endereço esteja digitado corretamente, inclusive com o CEP, e clique sobre o 
botão “Buscar”. 
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Para inclusão, clique no 
botão “+Adicionar”, do lado 

direito superior da tela e 
preencha as informações. 

O marcador vermelho indicará a geolocalização do endereço do aluno no 
mapa. Caso necessário, clique sobre o marcador e segure, o arrastando para 
o local correto. Clique no botão “Salvar” para finalizar. 
Quando a plataforma não encontrar o endereço indicado, sugere-se inserir o 
endereço “mapeável” mais próximo possível. 

 
Através do(s) endereço(s) geolocalizado(s) será realizada a compatibilização 
automática do aluno/candidato à rede pública de ensino, priorizando-se o 
endereço indicativo. Em caso de compatibilização a mais de 2 km, informe o 
DEIF para ajustes, encaminhando por e-mail o R. A. do aluno/candidato. Não 
há garantia de vaga em escola específica! 

 
Modelo de Ficha do aluno – Guia Telefones 
Cadastrar o maior número de contatos, com todas as informações possíveis 
para facilitar a ação. O sistema aceita até 4 números, sendo 1 por tipo: 
celular, comercial, residencial e recado. Salve no final, através do botão 
“Salvar”. 

 

 

 
Modelo de Ficha do aluno – Guias Indicação de Transporte, Histórico 
Transporte e Responsáveis 

 
No momento, as guias “Indicação Transporte“, “Histórico Transporte” e 
“Responsáveis” não são utilizadas. 

P
ág

in
a1

4
 



Versão 1.1 - AGSJ / RCC 

 

 

Modelo de Ficha do aluno – Guia Matrícula 
 

Nesta guia ficam todos os registros de estudos realizados pelo aluno, 
conforme exemplificado abaixo: 

A linha foi colocada em camadas para melhor visualização. 

Esta guia não é editável e parte dos registros que são carregados 
automaticamente, são preenchidos nas ações que ocorrem durante o ano 
letivo (matrícula, abandono, remanejamento etc.). 

 
Importante: desde 2019, é necessário escolher uma das justificativas 
abaixo para prosseguir com a inclusão ou edição de dados. Ou ainda, 
inserir os dados faltantes dos campos considerados como obrigatórios, 
pelo sistema. 

 

 

Editando Dados da Ficha do Aluno 

 
Após realizar as pesquisas, conforme orientações da página 8, o sistema 
trará os resultados da busca, segundo exemplo abaixo. Para editar os dados 
equivocados ou inserir novos, clique sobre o ícone “Lápis”, na coluna “Editar”. 
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Ao acessar o cadastro do aluno, será possível editar quase todas as guias 
apresentadas até o momento. Finalizando a edição de cada guia, clique 
sobre o botão “Atualizar”. 

 

 
Se todos os dados obrigatórios da Ficha do Aluno estiverem preenchidos 
corretamente, a plataforma resultará a mensagem abaixo. Clique sobre o 
botão “Fechar” para finalizar todo o processo de edição de dados. 

 

Associação de irmão(s) - detalhamento 
Para realizar a associação do irmão(s) será necessário editar a Ficha do 
Aluno, clicando sobre o botão “Irmão(s)” na Guia Dados Pessoais. 

 

A seguir, surgirá a linha com os dados do(s) irmão(s) já associado(s) ou em 
branco, quando não houver nenhum irmão associado. Para associar, clique 
sobre o botão “+ Adicionar”. Será necessário ter o RA do(s) irmão(s) para 
realizar esta ação. Caso não possua, consulte no cadastro do(s) mesmo(s). 

 

Uma tela pop-up abrirá para que seja digitado o RA do irmão para cadastro, 
conforme modelo: 
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A plataforma resultará em uma linha com os dados do irmão, e neste 
momento, será possível indicar se são gêmeos, clicando na caixa de seleção 
relativa. Clique no botão “Salvar” para finalizar a ação. 

 

 
Módulo Inscrição 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. 

 
Inscrição de candidato fora da rede pública 

 
Em sequência, clique sobre a opção “Inscrição”, no submenu desdobrável 
que irá surgir. E em seguida, clique sobre “Inscrição – Matrícula Antecipada 
CEEJA”. 

 

 
Ao lado direito da página será possível realizar a inscrição de candidato à 
rede pública COM ou SEM RA, clicando em uma das opções, conforme 
exemplo abaixo: 
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O processo de 
inscrição da EJA é 

realizado através do 
caderno de demanda. 

 

 

Em ambos os casos, não se esqueça de imprimir o comprovante e entregar 
ao responsável pela inscrição. O comprovante deverá conter o carimbo da 
Unidade Escolar e o nome/carimbo/assinatura do responsável pelo 
atendimento. 
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Ressaltamos que a inscrição do candidato em determinada escola não 
garante a vaga do pretendente na mesma. A vaga poderá ser compatibilizada 
em qualquer escola da rede pública de ensino, seja municipal ou estadual. 
Essa informação é primordial e deve ser repassada aos responsáveis no 
momento da inscrição. Caso a Unidade Escolar não possua atendimento à 
modalidade de ensino pretendida (ou esteja sem internet), deverá indicar a 
escola mais próxima, que possui a modalidade de atendimento, para 
inscrição. 

 

Inscrição de candidato fora da rede pública com R. A. 
 

Clique sobre o botão “+ Nova Inscrição Com RA” para acessar a tela pop-up 
e preencher o RA do candidato. Após o preenchimento/seleção da UF, clique 
sobre o botão “Pesquisar”: 

 

Selecione as informações necessárias na página que surgirá, clicando sobre 
as setas das caixas de seleção. Para finalizar, clique sobre o botão “Salvar”. 

 
Não se esqueça de Atualizar os dados do candidato, se necessário. Caso o 
mesmo esteja dentro dos critérios para realização da inscrição, o sistema 
resultará uma mensagem de confirmação. 
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Inscrição de candidato fora da rede pública sem R. A. 
 

Clique sobre o botão “+ Nova Inscrição Sem RA” para acessar a tela pop-up 
e preencher todos os campos obrigatórios solicitados pela plataforma (Nome, 
Data de Nascimento, Filiação, Nacionalidade, Endereço com geolocalização 
etc.) na criação deste novo cadastro. Recordando que antes de selecionar 
esta opção, todas as formas de consulta deverão ter sido esgotadas para 
evitar duplicidade. 

 

 

O novo cadastro dará acesso ao preenchimento das informações dos  
campos obrigatórios, previstas nas Guias apresentadas até o momento. Se 
tudo ocorreu da forma correta, o RA do candidato será gerado. Esta 
identificação será utilizada para todas as ações do pretendente na SED. 

 
Então, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação na tela, clique no 
botão “Continuar” para prosseguir e realizar a inscrição. 

 
Caso o candidato esteja dentro dos critérios para realização da inscrição, o 
sistema resultará em uma confirmação: 

 

 
Pesquisa das inscrições realizadas 

 

No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. 
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Para pesquisar as inscrições realizadas, na tela exemplificada na página 22, 
clique sobre a opção “Inscrição”, no submenu desdobrável que irá surgir. E 
em seguida, clique sobre “Inscrição – Matrícula Antecipada CEEJA”. Digite o 
RA do candidato na tela que surgirá ao lado direito e em seguida, no botão 
“Pesquisar”. O ano letivo será carregado automaticamente. A seleção da 
“Fase de Inscrição” será facultativa. Observe com atenção se ao ano letivo 
está correto. 

A busca resultará na linha exemplificada abaixo, com os dados da inscrição. 
Será possível visualizar a mesma clicando no ícone da “Lupa”, editar clicando 
no ícone do “Lápis”, imprimir ou excluir, clicando no ícone da “Lixeira”. 

 

 

Para realizar uma nova pesquisa, com um RA diferente, clique sobre o botão 
“Limpar” ao lado do botão “Pesquisar”. 

 

Em caso da edição, será necessário salvar as alterações clicando sobre o 
botão de mesmo nome, ao finalizar. E em caso de exclusão, a plataforma 
exibirá uma mensagem de confirmação. Clique sobre o botão “Sim” para que 
a mensagem de confirmação surja. 
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Inscrição de aluno (matrícula ativa) 
 

No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. 

 

Em sequência, clique sobre a opção “Movimentação”, no submenu 
desdobrável que irá surgir. Seguidamente, clique sobre 
“Deslocamento/Transferência”. Ao lado direito da tela, clique sobre o botão “+ 
Inscrição”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrição por transferência (COM mudança de endereço) 
 

O ano letivo será carregado automaticamente, digite o RA do aluno no 
campo referido e clique numa parte em branco da tela para que os dados do 
mesmo sejam carregados automaticamente. 
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Será necessário selecionar os itens de interesse nas caixas, através da seta 
de seleção. 

 
No “Tipo Movimentação” selecione “Transferência”. Inclusive, tique na caixa 
de interesse pelo turno integral ou período noturno, quando sinalizado pelo 
responsável. 

 

Clique no botão “+Adicionar” para finalizar. Obrigatoriamente será aberto o 
pop-up para que seja realizada a atualização de endereço e geolocalização. 
Salve e o sistema retornará uma mensagem de sucesso. 

Inscrição por intenção transferência (SEM mudança de endereço) 
 

Siga os passos da Inscrição anterior. Quando chegar no “Tipo 
Movimentação”, selecione “Intenção de Transferência” e automaticamente 
será preenchida a justificativa de “interesse do aluno”. Para finalizar o 
processo clique no botão “+ Adicionar” e uma mensagem informará que a 
inscrição foi salva. 
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Definição de Alunos 
 

A definição dos alunos consiste em uma pré-inscrição, na Secretaria Escolar 
Digital -SED, para todos os alunos em continuidade de estudos na escola 
pública que ingressarão em uma nova modalidade de ensino. 

 
ANTES de iniciar o procedimento de definição dos alunos, todos deverão 
estar devidamente matriculados em suas respectivas classes/turmas, com os 
contatos, associação de irmão(s), deficiência (se houver) e endereços 
atualizados/geolocalizados/salvos no sistema, com o *comprovante de 
endereço residencial anexado à SED (Resolução SE 40/2019). 

 
Como não trabalharemos com os encaminhamentos via ofício, é de extrema 
importância que não haja alunos fora do sistema, uma vez que os alunos 
“definidos” servirão como base para a projeção e atendimento de toda 
demanda, tanto pela rede municipal quanto pela rede estadual de ensino. 

 

Reforçamos que mesmo quem não teve atualização de dados, deve ter seu 
cadastro conferido e ratificado na SED. 

 

Todos os alunos dos 2ºs Ciclos Finais da Educação Infantil – 05 anos 
deverão ser definidos para 1º Ano e dos 5º Anos, definidos para 6º Ano. 
Alunos permacentes serão ajustados posteriormente, junto à Diretoria 
Regional de Ensino. 

 
Acesse o menu principal, clicando sobre a opção “Gestão Escolar”. No 
submenu desdobrável que surgir, clique em “Cadastro de Alunos” e em 
seguida em “Definição”. No novo menu desdobrável, clique em “Definição”, 
novamente. 

 
Ao lado direito do menu principal, surgirá uma tela de opções para seleção. 
Escolha “Ano Letivo” como 2020, “Rede de Ensino” como municipal e os 
demais dados da Unidade serão carregados automaticamente. 
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Após definir a “Fase Definição” (1º Ano / 6º Ano), clique sobre o botão 
“Pesquisar”. O sistema retornará todas as classes/turmas baseadas na 
pesquisa selecionada, conforme exemplo ajustado abaixo: 

 

Clique no ícone “Lupa”, localizado na coluna “Definir”, das classes/turmas de 
2º Etapa (2º Ciclo Final da Educação Infantil – 05 anos) e 5º Ano para 
acessar os dados da mesma. Quando a relação de alunos surgir, tique na 
caixa “Selecionar Todos” para agilizar o processo, identificando os alunos  
que possuem interesse no período integral. 

 
 

Atenção: sempre conferir o ano/ciclo/modalidade antes de definir, pois 
muitas vezes o sistema traz como resultado alunos de 1º Etapa, que 
NÃO DEVERÃO SER DEFINIDOS. 

Finalize, clicando sobre o botão “Salvar”.  

Se o sistema retornar qualquer anomalia, conforme pontuado na linha 
amarela, as alterações deverão ser realizadas ANTES de prosseguir. 

P
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Importante: todo aluno que foi matriculado ou que for matriculado após o 
período oficial de definição, no 2º Ciclo Final da Educação Infantil – 05 anos e 
no 5º Ano deverão ser definidos, obrigatoriamente, ou seja, a Unidade 
Escolar deverá garantir a definição de todos os alunos destas faixas etárias. 

O PROCEDIMENTO DE DEFINÇÃO NÃO É APLICÁVEL À EJA. 

Depois que corrigir todas as anomalias, clique sobre o botão “Salvar 
Definição”. Então, o sistema trará uma mensagem de sucesso na ação. 
Clique sobre o botão “Fechar” 

 

 
 

 

*Comprovantes de endereço válidos, conforme Resolução: 
a. Contas, de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel); 
b. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel 
reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta 
de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel; 
c. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta 
de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel; 
d. Declaração anual de IRPF; 
e. Demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF; 
f. Contracheque emitido por órgão público; 
g. TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 
h. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de 
saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional; 
i. Fatura de cartão de crédito; 
j. Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança; 
k. Extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira; 
l. Extrato do FGTS; 
m. Guia/carnê do IPTU ou IPVA; 
n. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos; 
o. Infração de trânsito; 
p. Laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA; 
q. Escritura ou Certidão de Ônus do imóvel; 
r. Declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, 
conforme Lei 7.115/1983. 
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Em “Pesquisa por” será 
possível refinar a 

pesquisa pelo RA do 
aluno ou CIE da escola 

Compatibilização Automática 
Relatórios de Compatibilização 

 
Com base em Resolução da Secretaria Estadual de Educação, ocorre a 
compatibilização automática de vagas dos anos de partida, referentes aos 
alunos dos 1ºs e 6ºs Anos do Ensino Fundamental, bem como, todos os 
alunos inscritos fora da Rede Pública, diretamente na Secretaria Escolar 
Digital - SED. 

 
É de fundamental importância que a Unidade Escolar de Origem, acompanhe 
o andamento das matrículas dos alunos na SED, conferindo aluno por aluno. 
Se houver alunos que não foram compatibilizados, ou foram matriculados em 
outro município, longe do endereço residencial/indicativo, informar o 
departamento pertinente. 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. Em 
seguida acesse a opção “Relatórios Gerencias”. 

Relatório – Compatibilização Semanal 
 

Escolha a opção “Relatório – Compatibilização Semanal” no submenu 
desdobrável que irá surgir. Ao lado direito, escolha as opções desejadas: 

 

Ao finalizar a pesquisa, o sistema resultará em uma linha com as quantidades 
de inscrições compatibilizadas ou em branco, caso não haja compatibilização 
pendente. Para ter acesso às informações pormenorizadas, clique no ícone 
da Lupa. 
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Exemplo do detalhamento da listagem gerada ao clicar na lupa. 

Relatório – Origem e Destino 
 

Escolha a opção “Relatório – Origem e Destino” no submenu desdobrável 
que irá surgir. Ao lado direito, escolha as opções desejadas: 

 

Depois de clicar sobre o botão “Pesquisar”, a plataforma trará o resultado em 
acordo com os filtros solicitados. Acessando cada turma, através do ícone 
“Lupa” será possível verificar a escola de origem e a escola de destino, pós- 
compatibilização automática, que ocorre especificamente no fim de anos 
letivos, conforme exemplo: 
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Relatório – Pendentes de Compatibilização 
 

Escolha o relatório de mesmo nome no menu desdobrável, ao lado direito da 
tela. Clique sobre as setas, dentro das caixas de opção, e selecionem o 
município: Santo André, Rede de Ensino: Municipal, Escola: “sua Unidade 
Escolar” e Fase: “Exemplo:1º Ano do EF”. 

 

 
Após selecionar todas as opções, clique sobre o botão “Pesquisar”. A linha 
surgirá abaixo, com os dados de sua escola e quantidade de alunos 
pendentes. Clique sobre o ícone “Lupa”. 
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Será gerado um relatório pop-up com as pendências de sua Unidade Escolar, 
conforme exemplo. Para verificar se a geolocalização deste aluno foi 
apontada corretamente no mapa, clique sobre o ícone “Marcador”. 

Coleta de Classes 
 

No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. Em 
seguida acesse a opção “Coleta” e no submenu desdobrável que irá surgir, 
clique sobre “Coleta de Classes - 2020”. Em “rede de Ensino”, escolha 
“Municipal” e automaticamente os dados da sua Unidade Escolar serão 
carregados. Não é necessário selecionar o “Tipo de Ensino”, pois todas as 
classes deverão ser coletadas, obrigatoriamente, inclusive as de atividade 
complementar (Mais Saber e Mais Saber Integral) e atendimento 
especializado (Sala de Recursos). Então, clique sobre o botão “Pesquisar”. 
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Após clicar no botão “Pesquisar”, surgira uma relação de classes projetadas 
pelos departamentos pertinentes. A quantidade coletada (realizada) deverá 
ser igual a quantidade projetada, impreterivelmente, conforme modelo abaixo: 

 

 
Clique sobre o ícone “Lápis” para iniciar a coleta de classes, por “Tipo de 
Ensino”. Uma tela pop-up surgira. 

 
Para iniciar a coleta, clique sobre o botão “Coletar Classe”, no canto 
esquerdo superior. Este botão só surgirá, caso ainda tenha classes 
disponíveis para coleta, conforme projeção de sua Unidade Escolar, coletada 
pelos departamentos. Se todas as classes permitidas no Tipo de Ensino já 
tiverem sido coletadas, o botão simplesmente não aparecerá. Conforme as 
classes forem coletadas, elas irão surgindo abaixo desta mesma tela, em 
linhas específicas. Caso tenha errado alguma informação, basta clicar no 
ícone “Lápis” da classe desejada, realizar a alteração e salvar novamente, 
clicando no botão de mesmo nome. 
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Ao clicar sobre o botão “Coletar Classe” uma nova tela pop-up surgirá, 
automaticamente com o “Tipo de Ensino” (modalidade) e “Série” 
(ano/ciclo/modalidade) preenchidos. Identifique com a turma com a letra 
maiúscula correspondente (A, B, C, D, E, F, G...), respeitando a ordem 
alfabética e seus turnos. Exemplo: 1º Etapa A, manhã, 1º Etapa B, manhã, 1º 
Etapa C, tarde etc. Não misturar a identificação das turmas dentro de turnos 
diferentes. Trata-se de um padrão da rede que deverá ser respeitado para 
melhor identificação de todos os usuários da plataforma. 

 

 

No tipo de classe, selecione “Padrão” e o turno correspondente à classe que 
está sendo coletada (manhã, tarde, noite ou integral). Em “Duração”, 
selecione “Anual” para Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular, EJA I 
e “Semestral” para alguns casos da EJA II. 
As datas de Início e Fim de Ano Letivo devem ser fidedignas ao calendário 
escolar oficial. 
Em “Horário de Aula” defina os dias de atendimento como de “segunda a 
sexta”. 

 
Os horários de “Início” e “Término” deverão ser coletados, conforme realidade 
da Unidade Escolar. Veja o exemplo abaixo: 

P
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EMEIEF (manhã ou tarde) 
Educação Infantil 

 
Ensino Fundamental 

 

CRECHE (semi-manhã, semi-tarde e integral) 

Semi-Manhã ou Semi-Tarde 

 
 
 

Integral 

 
 

EJA I 

 

EJA II 
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EJA II - CPFP JULIO DE GRAMMONT 

 
O “Número Sala” e “Capacidade Física” deverão ser coletados 
fidedignamente à Projeção acordada com a gerência responsável. Quaisquer 
alterações deverão ser solicitadas aos departamentos pertinentes e aguardar 
deferimento ou não. Devido à compatibilização automática no Ensino 
Fundamental Regular, algumas capacidades poderão ser coletadas de forma 
reduzida a atender os alunos do município, primeiramente. Após a finalização 
da coleta, não se esquecer de clicar no botão “Salvar”. 

 
Observação: quando uma creche atende Semi-manhã, semi-tarde e integral 
no mesmo espaço físico, o “Número Sala” deverá ser igual para os três 
turnos. As salas de Atendimento Educacional Especializado (Sala de 
Recursos) e Atividade Complementar (Mais Saber e Mais Saber Integral) 
serão coletadas pelo DEIF. 

 
Após coletar todas as classes, confirma todos os dados e quantidades 
coletadas, pois nesta etapa, quaisquer equívocos podem gerar grande 
transtorno à Unidade e alunos. 

 

Matrícula 
Educação Infantil, EJA e Ensino Fundamental, não compatibilizados 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. Em 
seguida acesse a opção “Matrícula” e no submenu desdobrável que irá surgir, 
clique sobre “Matricular Aluno (a)”. Então digite o número da classe e clique 
sobre o botão “Pesquisar”, no quadro exemplificado, que surgirá do lado 
direito da tela. É possível realizar a “Pesquisa Por” filtros. 

Os dados da classe pesquisada surgirão numa linha, logo abaixo à pesquisa. 
Acesse a turma, clicando sobre o ícone do “Lápis”, para editar informações. 
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Também é possível realizar a “Pesquisa Por” filtros. 
 

O sistema retornará com o Quadro de Turmas cadastradas, conforme 
especificações selecionadas. Clique no ícone “Lupa” da classe desejada: 

 

Quando a tela pop-up da classe/turma surgir, clique sobre o botão “+ 
Adicionar” para matricular o candidato. O mesmo procedimento pode ser 
realizado para candidatos que não possuem RA, clicando no botão do lado “+ 
Adicionar Sem RA” e realizando o cadastro do mesmo, antes de matriculá-lo. 
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Dica: tenha uma tabela de fácil acesso na Secretaria da Unidade Escolar 
com os números das classes, inclusive das turmas de complementação 
educacional, atendimento educacional especializado, etc. 

 
Ao clicar sobre “+ Adicionar”, surgirá o pop-up abaixo para preenchimento. 

Lembramos que todas as Unidades possuem seus quadros resumos 
coletados pelo departamento pertinente, em acordo com a projeção de 
classes acordada entre a gerência pertinente e a equipe escolar. 

 
Clique no botão “Salvar” para finalizar a matrícula e a plataforma trará uma 
mensagem de confirmação. Clique sobre o botão “Fechar”. 

 

Ao clicar sobre “+ Adicionar Sem RA”, surgirá o pop-up com as Guias 
apresentadas até o momento. Preencha os campos obrigatórios e, 
consequentemente, será criado o cadastro e Registro do Aluno (RA), que 
deverá ser ano na Ficha de Matrícula do mesmo. 

 
Finalizando o cadastro, será exibida a janela “Adicionar Matrícula”. Confira os 
dados e clique sobre o botão “Salvar”. Então, uma mensagem de sucesso da 
ação surgirá na tela, conforme exemplificado acima. Clique sobre o botão 
“Fechar”. 
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Dica: quando o aluno não possuir idade para frequentar a série/ano 
indicado, o sistema informará através de alerta. Estes casos deverão ser 
direcionados ao departamento pertinente para avaliação. 

 
Caso o aluno já possua R.A. o sistema retornará um alerta: 

Importante: excepcionalmente poderão ser realizadas matrículas de 
ensino obrigatório (liminares, TAC etc.). No caso do Ensino 
Fundamental e EJA, será obrigatória a realização de inscrição, antes da 
matrícula. 

 
 

O sistema sempre realizará uma validação do R.A. no momento do cadastro. 
Em caso de inconsistência, aparecerão mensagens como os exemplos a 
seguir: 

 

 

 

 
Atenção: para realizar matrícula da EJA, SEM CONTINUIDADE, será 
necessário realizar inscrição “Matrícula antecipada e CEEJA”, fora da 
rede pública, obrigatoriamente. 

 
Erro de Série Superior alunos da EJA 

 
Este procedimento somente será realizado para os casos de Erro 
Administrativo de anos anteriores. 
Caso tenha sido enviado ofício de regularização no semestre anterior e há 
necessidade de nova correção em 2019 não será necessário enviar novo 
ofício, enviar apenas e-mail com a solicitação para a Rosana / DEJA com os 
dados abaixo: 
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CLASSE A SER 
INCLUIDO 

 
NOME DO ALUNO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
R.A 

    

 

No caso de aluno novo que há necessidade de regularização no sistema será 
necessário envio de ofício conforme modelo enviado pelo DEJA no início do 
semestre. 
Os prazos para o envio dos ofícios serão encaminhados pelo DEJA no início 
do semestre. 

 
Vale lembrar que as nomenclaturas da educação infantil, no sistema, são 
diferentes das utilizadas na rede, sendo os berçários multisseriados. 

 

Faixa etárias 2020 

SED Rede 
    

 
Berçário 

 
01/04/2018 

 
2020 

Multisseriada 
B1 01/04/2019 2020 

 B2 01/04/2018 31/03/2019 

Maternal 1 
1º Ciclo Inicial da Ed. 

Infantil 

 
De 01/04/2017 

 
a 31/03/2018 

Maternal 2 
1º Ciclo Final da Ed. 

Infantil 

 
01/04/2016 

 
31/03/2017 

1º Etapa 
2º Ciclo Inicial da Ed. 

Infantil 

 
01/04/2015 

 
31/03/2016 

2º Etapa 
2º Ciclo Final da Ed. 

Infantil 

 
01/04/2014 

 
31/03/2015 

 
 

Nomenclatura da EJA 

EJA I e II 

Tipo de Ensino / SED 
Série / 
SED 

Rede 

3 - EJA 
FUNDAMENTAL - 

ANOS INICIAIS / EJA I 

 
9 

ALFA - 1º termo/2º termo (2º e 3º anos 
/1ª e 2ª séries) 

P
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10 

PÓS - 3º termo/4º termo (4º e 5º 
anos/3ª e 4ª séries) 

 
 

0 

CLASSE MULTISERIADA 
1º Termo Anual – ALFA (2º e 3º anos 

/1ª e 2ª séries) 
2º Termo Anual – POS (4º e 5º anos/3ª 

e 4ª séries) 

4 -EJA 9 1º Termo (atual 6º ano / antiga 5ª série) 

FUNDAMENTAL - 
ANOS FINAIS / EJA II 10 2º Termo (atual 7º ano / antiga 6ª série) 

11 3º Termo (atual 8º ano / antiga 7ª série) 

 
12 4º Termo (atual 9º ano / antiga 8ª série) 

9 1º Termo (atual 6º ano / antiga 5ª série) 

46 - EJA TÉCNICO 
INTEGRADO DE 

PROFISSIONAL – EF / 

10 2º Termo (atual 7º ano / antiga 6ª série) 

EJA II FIC 11 3º Termo (atual 8º ano / antiga 7ª série) 

 
12 4º Termo (atual 9º ano / antiga 8ª série) 

 

 

Os cursos da EJA FIC II seguem a organização dos Arcos Ocupacionais, o 
departamento responsável irá disponibilizar os códigos do curso para 
cadastro das classes após projeção das classes. 

 

Troca de aluno de classe/turma/período 
Antes do início do ano letivo 

 
Esta opção fica aberta até a 2º quinzena de fevereiro, aproximadamente. 
Realize os procedimentos como se fosse realizar a matrícula (página 25) de 
um aluno novo na classe/turma de destino. Na tela pop-up com a relação de 
alunos, digite o nome do aluno ou RA em Filtros que o sistema retornará 
especificamente, em seguida, na coluna “Trocar”, clique sobre o ícone 
“Troca”. 
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Em seguida, selecione o número da classe/turma que o aluno irá frequentar e 
clique no botão “Trocar”. 

O sistema retornará uma mensagem de confirmação. 

 

Após a troca, o registro aparecerá APENAS na classe/turma de destino e não 
na de ORIGEM, diferentemente do processo de remanejamento de 
classe/turma, onde os registros aparecerão em ambas, ORIGEM e  
DESTINO. 

 
Lembrando que a Unidade Escolar possui total autonomia para troca de 
período, conforme necessidades das famílias ou da Unidade, quando houver 
disponibilidade de vaga. 
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Remanejamento de aluno de classe/turma/período 
Após início do ano letivo 

 
Realize os procedimentos como se fosse realizar a matrícula (página 25) de 
um aluno novo na classe/turma de destino. Na tela pop-up com a relação de 
alunos, no canto superior, clique sobre o botão “Remanejar para esta turma”. 

 

Uma nova tela pop-up surgirá para que seja inserido o RA do aluno. A data 
será preenchida automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterada, se 
necessário. Seguidamente da inserção do RA, os dados do aluno serão 
carregados automaticamente pelo sistema. Confira e clique no botão “Salvar” 
para finalizar a ação. 

 
 

Ao finalizar a plataforma informará que o remanejamento de matrícula foi 
realizado com sucesso 

 

Abandono/Não Comparecimento/Baixa por transferência/Cessão 
 

Realize os procedimentos como se fosse realizar a matrícula de um aluno 
novo na classe/turma (página 25). Na tela pop-up com a relação de alunos, 
localize o aluno digitando o nome ou RA do mesmo na caixa “Filtro”. 
O sistema retornará a busca com maior facilidade. Na linha de identificação 
do aluno, na coluna “Movimentação”, clique sobre o ícone “Asterisco”. 
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A partir deste momento, será possível selecionar qualquer uma das opções 
acima: Abandono / Não Comparecimento / Baixa por transferência / Cessão. 

 

Cessão por exame 
 

Utilizamos esta opção para os alunos da EJA que foram aprovados em 
Exames de Certificação (exemplo Prova do ENCCEJA), não sendo mais 
preciso cursar o Ensino Fundamental. 

P
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Digite a data da Cessão e clique sobre o botão “Salvar” para finalizar a ação. 
A plataforma mostrará uma confirmação. Clique sobre o botão “Fechar”. 

 

A opção CESSÃO POR EXAME, NÃO dever ser utilizada no Ensino 
Fundamental Regular, apenas na EJA, para alunos(as) concluintes 
através de provas de certificação. 

 
Abandono 

 
Digite a data do abandono e clique sobre o botão “Salvar” para finalizar a 
ação. A plataforma mostrará uma confirmação. Clique sobre o botão 
“Fechar”. 

Excepcionalmente no Ensino Fundamental Regular, utilizaremos a 
opção de ABANDONO/evasão, em último caso, quando NÃO 
conseguimos contato com a família, com as tentativas registradas no 
prontuário do(a) aluno(a) e ação do Conselho Tutelar sem eficácia. 

 

Para os alunos da EJA seguir os procedimentos “Acompanhamento de 
Frequência Escolar” encaminhado pelo DEJA. 

 
 

Baixa de transferência 

 
Digite a data da baixa da transferência e selecione o motivo. Em seguida 
clique sobre o botão “Salvar” para finalizar a ação. A plataforma mostrará 
uma confirmação. Clique sobre o botão “Fechar”. 
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A baixa por transferência será utilizada nos seguintes casos: 

 Obrigatoriamente nas transferências de todos os alunos da Educação 
Infantil; 

 Para os alunos do Ensino Fundamental e da EJA que solicitarem 
transferência para a rede privada de ensino; 

 Para os alunos do Ensino Fundamental e da EJA que solicitarem 
transferência devido à mudança para outro Estado ou outro país; 

 

Não comparecimento (NCOM) 

 
Ao selecionar esta opção, basta clicar sobre o botão “Salvar” para finalizar a 
ação. A plataforma mostrará uma confirmação. Clique sobre o botão 
“Fechar”. 

 

 
Importante: o não comparecimento só é caracterizado com 15 ausências 
consecutivas, sem justificativa, a partir da data da matrícula. Quando a 
sequência de ausências consecutivas for permeada por recesso ou férias, a 
contagem de 15 dias deverá ser interrompida, tendo continuidade a partir do 
primeiro dia letivo subsequente ao do término do referido período. 

 
Esta situação deverá ser considerada somente depois de realizadas as 
tentativas de contato telefônico com o aluno / responsáveis em, ao menos, 
três dias e horários diferentes (registrando todas as tentativas e contatos no 
prontuário). Em casos de alunos menores de 18 anos é necessário seguir os 
procedimentos de Controle de Frequência Escolar. 

 
O DEJA encaminha os prazos para a ação de Não Comparecimento para 
alunos da EJA. 

 

Estorno 
 

Para realizar o estorno das ações realizadas nos passos anteriores, acesse 
novamente a coluna “Movimentação”, clicando sobre o ícone do “Asterisco” e 
em “Tipo”, selecione o estorno. Clique em no botão “Salvar” e depois em 
“Sim” para finalizar a ação. 
Importante: só será possível realizar estorno em até 15 dias da data da baixa. 
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Rendimento 
 

Antes do início de digitação do Rendimento Escolar, certifique-se de ter 
realizado a baixa de todos os alunos que não possuem mais vínculo com a 
Unidade Escolar, seja por abandono/evasão, não comparecimento, baixa por 
transferência ou cessão. 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Alunos”. Em 
seguida acesse a opção “Rendimento Escolar” e no submenu desdobrável 
que irá surgir, clique sobre “Rendimento”. Então digite o número da classe e 
clique sobre o botão “Pesquisar”, no quadro exemplificado, que surgirá ao 
lado direito. 

 
Abaixo surgirá a linha com as informações da classe/turma selecionada. O 
exemplo foi ajustado para melhor visualização. 

 

 

 
Caso prefira realizar a pesquisa por filtros, o sistema retornará o combo com 
as informações indicadas, conforme exemplificado abaixo. 
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Combo 

 
 

Para informar o rendimento da classe/turma específica, clique sobre o ícone 
do “lápis” para editar as informações. Por padrão, o sistema sinaliza todos os 
alunos como aprovados, cabendo à Unidade apenas sinalizar os reprovados, 
observado o motivo (rendimento ou frequência), clicando sobre as setas das 
caixas seletoras. Para finalizar a coleta de rendimento do aluno, clique sobre 

 

 

Importante: ao finalizar o rendimento escolar, não será possível realizar mais 
nenhuma movimentação na classe/turma específica. O botão “Salvar” finaliza 
apenas o rendimento específico e não a coleta geral da Unidade Escolar. 

 
Nos casos de permanecentes, selecionar na caixa seletora: retido por 
frequência OU retido por rendimento. 

 

Quando finalizar o rendimento de uma determinada classe/turma, a 
plataforma resultará uma tela com o resumo das informações coletadas, 
conforme exemplo abaixo: 

o botão “Salvar”. 
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Clique no botão “Enviar” para finalizar o rendimento da classe/turma, 
definitivamente. 

 
Importante: a atenção deve ser redobrada nas turmas que possuem alunos 
retidos. Recomenda-se que após a finalização do rendimento escolar, seja 
realizada a conferência do lançamento de todos os alunos permanecentes, 
individualmente, para confirmar a informação digitada. Caso o aluno tenha 
terminado normalmente o ano letivo na U.E., ele deve constar com a 
informação “SM” – sem movimentação. 

 
A verificação principal nessa etapa é a conferência se o rendimento escolar 
dos alunos na SED, do Ensino Fundamental de 9 anos e da EJA, estão em 
concordância com a Ata de Resultados da Unidade Escolar. 

 
 

Retificação de rendimento 
 

Para retificar um rendimento será necessário acessar a classe/turma 
novamente e clicar sobre o botão “Cancelar Rendimento”. Então, realize as 
alterações e finalize o processo, conforme indicado nos passos anteriores. 
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Censo Escolar 
O Censo Escolar é uma pesquisa estatística declaratória realizada 
anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). É o 
mais importante levantamento estatístico educacional sobre as diferentes 
etapas       e       modalidades       de       ensino       da       educação   básica. 

 

Conforme Portaria MEC n.º 264, de 26 de março de 2007, a data de 
referência do CENSO é a última quarta-feira de maio, denominada Dia 
Nacional do Censo Escolar. 

 
O Decreto n.º 6.425, de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre a realização 
dos censos anuais da educação, estabelece no art. 4º que o fornecimento 
das informações solicitadas é obrigatório para todas as escolas públicas. Os 
Diretores e Dirigentes dos estabelecimentos de ensino são os responsáveis 
pelas informações declaradas, que respondem administrativa, civil e 
penalmente pela inclusão de informação inadequada, nos termos da Lei n.º 
8.429, de 02 de junho de 1992. 

 
As informações declaradas devem ter como referência documentos que 
garantam a confiabilidade das informações prestadas, tais como ficha de 
matrícula do aluno, diário de classe, regimento, PPP, entre outros, e refletir a 
realidade da escola, quando do fechamento do CENSO. 

 
Cadastro de escola 

 
No menu principal, clique sobre a opção “Gestão Escolar” para acessar o 
submenu desdobrável. Após, clique sobre a opção “Cadastro de Escolas”. 
Ainda em “Cadastro de Escolas”, clique sobre a opção “Escola”. 

Subguia Dados da Escola 
 

Os dados da Unidade Escolar serão carregados automaticamente do lado 
direito da tela, sendo necessário apenas clicar no botão “Pesquisar” para que 
a linha de edição apareça na parte inferior. Clique sobre o ícone do “lápis” 
para editar. Surgirão todas as guias da Unidade, destacando-se a Guia 
“Dados da Escola e Gestor Escolar” como ativa. 
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Automaticamente será carregada a Subguia “Dados da Escola” que deverá 
ser conferida de forma minuciosa: nome da Unidade Escolar, conforme 
legislação; situação de funcionamento, devendo estar como “Ativa”; Unidade 
regular/vinculada, que deve estar como “Regular”; Localização Diferenciada 
da Escola como “não se aplica”; endereço completo e sua geolocalização; 
contatos etc.; 

 

 
Caso haja divergências de informação, informe o Departamento pertinente 
para que proceda com a edição, pois esta Guia possui restrição de acesso 
para alguns usuários. 

 
Algumas alterações como: nome da escola e endereço depende de 
homologação do Estado. Desta forma, cuidado com os prazos, pois este 
procedimento é moroso, mediante documento comprobatório (lei, decreto 
etc.). 

Subguia Gestor Escolar 
 

Ao lado direito da Subguia “Dados da Escola” está a Guia “Gestor Escolar”. 
Clique sobre ela e confira os dados do gestor, também de forma minuciosa: 
Nome completo; CPF; nacionalidade; e-mail; data e município de nascimento; 
filiação; formação; etc. 

 
Os dados do Gestor são carregados automaticamente do cadastro realizado, 
como docente, no menu “Recursos Humanos”, após vinculá-lo à Unidade 
Escolar. Caso haja divergências de informação, edite o cadastro do mesmo 
na área de “Dados Pessoais”, no menu “Recursos Humanos” e no 
impedimento da edição, por restrição de acesso do usuário, informe o 
Departamento pertinente para que proceda com a edição. Se houver 
alterações na guia, clique sobre o botão “Salvar” para finalizar. Todos os 
campos desta Guia são obrigatórios. 

Guia Equipamentos 
 

Ao lado direito da Guia “Dados da Escola e Gestor Escolar” está a Guia 
“Equipamentos”. A Unidade Escolar deverá preencher todas as informações, 
em acordo com a realidade da mesma, indicando as quantidades de 
equipamentos e computadores. Somente deverão ser mencionados os itens 
em uso ou novos, mesmo que encaixotados, aguardando manutenção ou 
instalação, temporariamente desligados ou sem utilização momentânea. Os 
itens inservíveis deverão ser desconsiderados na contagem. E quando não 
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houver algum equipamento, identifique com 0 (zero). As respostas abaixo são 
obrigatórias: 

 

Todas as Unidades possuem rede local interligando computadores. Basta 
identificar o tipo de ligação (Cabo ou Wireless). 

Guia Atos Legais 
Ao lado direito da Guia “Equipamentos” está a Guia “Atos Legais”. A Unidade 
Escolar terá acesso apenas à consulta dos mesmos, uma vez que apenas a 
Secretaria de Educação tem autoridade para inserir, excluir ou modificar 
estes atos. 

Guia Unidades 
Ao lado direito da Guia “Atos Legais” está a Guia “Unidades”. Ao clicar sobre 
ela, a linha exemplificada abaixo surgirá. Clique no ícone do “Lápis” para 
visualizar/editar as informações da unidade, quando necessárias. 

 

 
 

Os “Dados Gerais da Unidade” são carregados automaticamente, assim 
como as “Informações de Contato”. Os dados de contato foram inseridos no 
sistema em anos anteriores. Em caso de necessidade de atualização, basta 
editá-los, clicando no ícone do “Lápis”. Para excluir um dado equivocado, 
clique no ícone da “Lixeira” e para cadastrar um novo contato, clique no botão 
de mesmo nome. 

 

 
Lembre-se que essas alterações devem se realizadas antes do fechamento 
do Censo. 
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Caso haja a necessidade de alterar os tipos de acessibilidade, na subguia 
“Dados do Prédio”, encaminhar e-mail ao técnico do departamento pertinente. 

Importante: quaisquer informações relacionadas às Guias “Dependências”, 
“Tipos de Ensino” e “Turnos”, poderão ser editadas, inseridas ou excluídas, 
exclusivamente, pelo Departamento responsável pela Unidade Escolar, ou 
seja, DEIF ou DEJA. 

 
Na Guia “Dados do Prédio”, localizada à direita da Guia “Dependências” 
serão carregadas as informações declaradas nos Censos anteriores. Essas 
informações deverão ser conferidas para garantir que os dados do sistema 
estejam fidedignos à realidade da Unidade Escolar. Recordando que todos os 
prédios escolares urbanos fornecem água potável, possuem rede pública de 
esgoto, água filtrada aos alunos e que as construções são feitas de alvenaria. 

 

 

Nas subguias “Água” e “Energia”, da Guia “Dados o Prédio”, confira o número 
do Hidrômetro e do Relógio, respectivamente. No momento a Guia “Idioma” 
não é utilizada. 

 
Nas Guias “Destino do Lixo” e “Tratamento do Lixo” a Unidade Escolar 
deverá selecionar quais os destinos referentes à mesma e clicar nas setas 
para incluir ou excluir as opções, clicando no botão “Salvar” no final do 
processo, em cada Guia. 

 
Guia Inf. Complementares 

 

Nas Instituições Auxiliares, todas as Unidades Escolares devem selecionar o 
“Conselho de Escola”, desde que estejam regularizados. 

 

As Guias “Anexar Arquivos”, “Questionários” e “Programas/Projetos” não são 
utilizadas pelas Unidades Escolares. Ressaltamos que as legislações, ofícios 
e atos regulatórios, bem como adesão aos projetos federais como o PNLD, 
são de autoridade da Secretaria de Educação e não deverão ser excluídos do 
cadastro da escola, em nenhuma hipótese. 

Guia Dados Complementares 

Subguia “Caracterização” 
Na Subguia “Caracterização” todas as Unidades devem selecionar; “Prédio 
Escolar” e clicar sobre o botão “Salvar”; 
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Subguia “Recursos Humanos” 
Na Subguia “Recursos Humanos” deverão ser apontadas as quantidades de 
profissionais ativos. Lembrando que o coordenador de turma/disciplina é 
equivalente ao nosso “Inspetor de Aluno” e o supervisor pedagógico é 
equivalente ao nosso “Assistente Pedagógico”. Docentes, Auxiliares de Sala, 
Vice-Diretores e Diretores não são computados nesta subguia. Então, salve. 

Subguia “Alimentação Escolar – PNAE/FNDE” 
Na Subguia “Alimentação Escolar – PNAE/FNDE”, todas as Unidades 
Escolares devem escolher a opção “Oferece” e clicar sobre o botão “Salvar”. 

 

Subguia “Dados Educacionais” 
A Subguia “Dados Educacionais” deve ser respondida, conforme a realidade 
da Unidade Escolar durante o ano letivo. Esclarecemos que o Atendimento 
Educacional Especializado (Salas de Recursos) e Atividade Complementar 
(Saber Integral e Mais Saber Integral) são oferecidos de forma “Não 
Exclusiva” em algumas Unidades Escolares. 

 

Ressaltamos que nossa Rede trabalha com ciclos na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental e que esta opção deve estar sinalizada como “Sim”, 
quando houver atendimento da modalidade específica. A opção série/ano é 
indicada no atendimento do Ensino Fundamental, exclusivamente, e o 
período semestral é indicado à EJA II, unicamente. 

 
Importante: nossa Rede não trabalha com grupos não-seriados com base na idade 
ou competência (art. 23 LDB), módulos, alternância regular de períodos de  
estudos (proposta pedagógica de formação por alternância com tempo-escola e 
tempo-comunidade) e processo de seleção de alunos; 

 

Assinale a opção de “Escola Indígena” como “Não”. 
 

A respeito dos órgãos colegiados, todas as Unidades Escolares com o 
Conselho de Escola regularizados devem inserir a opção de mesmo nome. 

 

Não esqueça de salvar todo o progresso. 

Subguia “Materiais de Apoio Pedagógico” 
Na Subguia “Materiais de Apoio Pedagógico” responda as opções conforme a 
realidade da Unidade Escolar e salve. 
Na Subguia “Declaração – Censo Escolar”, TODOS os dados deverão ser 
conferidos antes do fechamento. Se tudo estiver correto, clique sobreo botão 
“Salvar”. 

Guia “Pendências” 
Se algo estiver incorreto ou propínquo, a guia de “Pendências”, localizada ao 
lado direito da guia “Dados Complementares” ficará ativa, colorida, e isto 
impedirá o fechamento do Censo Escolar. Para prosseguir as pendências 
deverão ser solucionadas, obrigatoriamente. P
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Profissionais que NÃO deverão ser cadastrados na plataforma: Auxiliares 
Administrativos, bibliotecário, serventes gerais (GTIS, terceirizados etc.), 
professores em flexibilização, PAEIs, estagiários, readaptados, ajudantes de 
cozinha, lactaristas, merendeiras, servidores em Licença Sem Vencimentos – 
LSV e as funções gratificadas. Exceto o Diretor de Unidade Escolar que 
deverá ser cadastrado como DOCENTE e posteriormente associado à 

Unidade Escolar como DIRETOR. 

Guia “Declaração – Censo Escolar” 
Após conferir TODOS os dados e Salvar, sempre guarde uma via impressa e 
uma via digital do “Fechamento do Censo” no computador da Secretaria da 
Unidade Escolar para futuras consultas. 

 

Importante: para incluir novos espaços físicos será necessário informar ao 
DEIF/DEJA a metragem oficial (em metros quadrados) da área e informar se 
a mesma possui acessibilidade. Informar detalhes para inserção de dados, 
como por exemplo: se for sanitário, identificar se é masculino ou feminino, se 
é de alunos ou funcionários etc. 

 

Recursos Humanos 
 

No menu principal, localizado à esquerda, clique sobre a opção “Recursos 
Humanos” e no submenu desdobrável que irá surgir, clique sobre a opção 
“Dados Pessoais”. E em seguida, clique sobre a opção “Cadastrar/Alterar”. 

Alteração de Servidor ativo no Estado 
 

Quando o servidor estiver ativo no Estado e em nossa rede, ou seja, com 
dois cargos, o mesmo deverá solicitar à Direção da unidade estadual para 
que realize as alterações no cadastro. 

Alteração de Servidor inativo no Estado 
 

Quando o servidor estiver inativo no Estado e ativo em nossa rede municipal, 
com seu segundo cargo ativo em outra rede municipal ou privada, quaisquer 
uma das Unidades com vínculo ativo poderá realizar as alterações no 
cadastro. As unidades devem ser organizar entre elas para realizar a ação. 

 
 

Dados Pessoais 

Cadastrar/Alterar 
Quando um servidor estiver ativo em outra rede municipal ou privada, além 
da nossa rede de ensino, qualquer uma das Unidades poderá realizar o 
cadastro/edição de dados. As unidades devem se organizar entre elas para 
realizar a ação. 
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Os demais profissionais, inclusive em licenças menores do que 30 dias, e 
seus substitutos, deverão ser cadastrados em sua Unidade de titularidade 
(classe que iniciaram ou terminarão o ano letivo, quando em estágio 
probatório). 

 
Atenção: cadastrar todos os dados de forma fidedigna devido à importância 
das informações na vida funcional de todos. Equívocos poderão trazer 
grandes prejuízos. Com este novo cadastro o CPF se torna a principal 
identificação para acesso, tornando extinto o RD (Registro do Docente). 

 
Observadas todas as informações pertinentes, entregue a Ficha Cadastral 
(encaminhada pelo e-mail oficial) para que todos os profissionais preencham 
com os dados atualizados e assinem, antes de inserir no sistema. 

 
Em relação ao Programa Mais Saber, cadastrar todos os monitores e 
coordenadores em todas as turmas do mesmo, observada a carga horária 
semanal. O coordenador também deverá ser cadastrado como monitor. Não 
cadastrar os professores flexibilizados que atuam no Programa. 

 

Em relação ao Programa Mais Saber Integral, cadastrar todos os monitores 
em todas as turmas do mesmo, observada a carga horária semanal. Não 
cadastrar os coordenadores do Programa, Coordenadores e Vices- 
coordenadores dos CESAS, e professores flexibilizados que atuam no 
Programa. 

 

 

Antes de iniciar um novo cadastro, realize a pesquisa pelos dois documentos 
(RG e CPF), na tela que surgirá à direita do menu principal, conforme 
exemplo supracitado. Se o cadastro existir, basta conferir TODOS os dados 
do servidor e editar informações, se necessário, para que a associação seja 

P
ág

in
a5

4
 



Versão 1.1 - AGSJ / RCC 

 

 

realizada corretamente. Lembrando que para edição devemos clicar no ícone 
do “Lápis”. 

Após, clique sobre o motivo de edição “Servidor pertence a escola...”, 
obrigatoriamente, e sobre o botão “Confirmar” para prosseguir. 

 
 

Atualize todos os dados possíveis, necessários e obrigatórios, finalizando as 
ações através do botão “Atualizar Servidor”. 

 
 

Depois de se certificar que não há cadastros no nome do servidor, clique 
sobre o botão “Novo Cadastro”, do lado direito superior da tela. A própria 
plataforma exibirá uma mensagem de confirmação, quando não houver 
cadastro. 

 

Após clicar sobre o botão “novo Cadastro”, surgirá um formulário para 
preenchimento. Preencha todos os campos, exceto os campos facultativos 
como: nome social ou dados de estrangeiro, quando profissional for 
brasileiro. 

 
Observação: em “e-mail institucional”, digite o e-mail oficial da Unidade 
Escolar e ao finalizar todo o preenchimento, clique no botão “Cadastrar 
Servidor”. 
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Será exibida uma mensagem de alerta para confirmar a inclusão: 

 
Ao clicar em “Sim”, uma confirmação surgirá: 

 

Alteração de dados principais 
 

No menu principal, localizado à esquerda, clique sobre a opção “Recursos 
Humanos” e no submenu desdobrável que irá surgir, clique sobre a opção 
“Dados Pessoais”. E em seguida, clique sobre a opção “Alterar dados 
principais”. 

 

 

Na tela que surgirá ao lado direito do menu principal, digite um documento de 
identificação e clique sobre o botão “Pesquisar”. Será possível alterar dados 
principais como nome completo, RG e sexo. 

 
Na tela pop-up que surgirá, clique sobre o motivo de edição “Servidor 
pertence a escola...”, obrigatoriamente, e sobre o botão “Confirmar” para 
prosseguir. 
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Atenção: não será possível retificar CPF. Caso o CPF de “João” tenha sido 
cadastrado corretamente, mas com os dados de outra pessoa, altere os 
dados principais e demais dados pertencentes à “João”. Caso o CPF de 
“João” tenha sido cadastrado incorretamente, basta realizar novo cadastro 
com o CPF correto. 

Depois de realizar a alteração, escolha o motivo na lista e clique sobre o 
botão “Salvar”. 

 

 

 

Será exibida uma mensagem de alerta para confirmar a inclusão: 
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Ao clicar em “Sim”, uma confirmação surgirá: 
 

Para preenchimento da data de início dos profissionais no CADASTRO, 
seguir a seguinte prioridade: 

 

 Manter a data carregada automaticamente pelo sistema; 

 Caso não tiver nenhuma data carregada automaticamente, incluir a 
data EXATA de início do profissional no primeiro emprego; 

 Esgotadas as possibilidades anteriores, sem sucesso, incluir a data de 
início (vínculo) em sua Unidade Escolar. 

 
Funcional – Outras Redes 

Cadastro Funcional (vincular) 
No menu principal, localizado à esquerda, clique sobre a opção “Recursos 
Humanos” e no submenu desdobrável que irá surgir, clique sobre a opção 
“Funcional – Outras Redes”. Em seguida, clique sobre a opção “Cadastro 
Funcional”. 

 

 

Seguidamente à atualização dos cadastros dos servidores (Recursos 
Humanos>> Dados Pessoais>> Cadastrar/Alterar), os mesmos deverão ser 
vinculados à Unidade Escolar. Não confundam vínculo com associação, pois 
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se tratam de ações diferentes. Antes de associar alguém às disciplinas/ 
turmas, ela deve estar vinculada à Unidade Escolar. 

 
Para vincular, na tela que surgirá ao lado direito do menu principal, digite o 
CPF do profissional e posteriormente no botão “Adicionar Vínculo”. 

 
 

Consequentemente, após surgir a tela pop-up de cadastro, selecione o 
Cargo e a função de Diretor, no caso do Diretor de Unidade Escolar. 
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No próximo passo, selecione o critério de acesso: 

 
Ressaltamos que o critério de acesso do Diretor será “Processo seletivo 
qualificado e escola/nomeação da gestão” e que para monitores e/ou 
coordenadores dos Programas Mais Saber e Mais Saber Integral, deveremos 
escolher a opção “Outros”. Em “Informe”, digite: voluntariado. 

 
Atenção ao selecionar o “Tipo de Vínculo”, pois monitores/coordenadores dos 
Programas Mais Saber e Mais Saber Integral, apesar do serviço ser 
caracterizado como voluntariado, deverá ser pontuado como “Contrato 
Temporário” devido à exigência obrigatória do sistema. 

 
 
 

Professor Educação Básica I - utilize para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental de 09 
anos), Sala de Recursos, Educação Física e EJA I. (Responsável) 

Professor Educação Básica II - utilize para Ensino Fundamental - Anos Finais 
EJA II e EJA II FIC, inclusive para os instrutores da EJA II FIC. 
(Responsável) 

Auxiliar (Agente de Desenvolvimento Infantil/Auxiliar de Creche/ Monitor de 
Inclusão Digital/Agente de Inclusão Escolar/Inspetor de Alunos) - utilize para 
servidores/auxiliares na Educação Infantil. (Auxiliar) 

Monitor – utilize para os monitores e coordenadores do Programa Mais Saber 
e monitores do Programa Mais Saber Integral. (Auxiliar) 

 
Depois de preencher todos os dados obrigatórios, clique no botão “Adicionar 
Vínculo” para que o profissional esteja inserido no cadastro da Unidade 
Escolar. 

 

 

Dica: para conferir se todos foram cadastrados/vinculados corretamente, 
repita o processo de acesso, mas em vez de digitar o CPF de alguém, deixe 
o campo em branco, e clique sobre o botão “Pesquisar” para que todos os 
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cadastros sejam carregados automaticamente, na parte inferior da tela. 
Clique no ícone “Lupa” para visualizar um cadastro específico. 

 
Formação Curricular 

 
No menu principal, localizado à esquerda, clique sobre a opção “Recursos 
Humanos” e no submenu desdobrável que irá surgir, clique sobre a opção 
“Formação Curricular”. E em seguida, clique sobre a opção “Formação 
Curricular”. 

 

 

Respectivamente, digite o CPF do servidor, na tela que surgirá ao lado direito 
do menu principal e no botão “Pesquisar”. 

 

 

Será exibida uma mensagem alertando que o funcionário deve ser 
cadastrado e vinculado a uma Escola. Caso já tenha efetuado esses 
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procedimentos, feche a mensagem de alerta abaixo e clique no ícone da 
“Lupa” na linha que surgirá na abaixo. 

 

 

 
Ao clicar no ícone, logo abaixo, serão carregadas as informações do servidor 
e os cursos já cadastrados no sistema. 
A unidade deverá clicar sobre o ícone do “Lápis” em TODOS os curso e 
conferir todas as informações digitadas anteriormente. Caso necessário, 
realize alterações e salve-as, clicando sobre o botão “Confimar”. 

 
Na necessidade, será possível cadastrar um novo curso, clicando sobre o 
botão de mesmo nome, na parte debaixo da tela. 

 
 
 

Na tela pop-up que surgirá, em “Descrição do Curso”, clique sobre o botão 
“Localizar”. 
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Para pesquisar o domínio/curso, digite na linha de referência do Nome e 
seguidamente no botão “Pesquisar”. 

 
 

 
Será possível refinar a busca pelos filtros: “Nível de Curso” e “Tipo de Nível 
de Curso”. 

 

Caso não encontre um curso específico, deixe tudo em branco e clique sobre 
o botão “Pesquisar”. Assim, o sistema carregará, logo abaixo da tela, todos 
os cursos cadastrados. Ao lado direito, será possível realizar busca pelo filtro 
(utilize parte do nome para auxiliar). Se mesmo assim o curso não for 
encontrado, digite “outros” no filtro e selecione a opção que se adeque 
melhor. 

 

 

Clique no ícone da “Lupa” para carregar as informações automaticamente. 
 

As mesmas ações poderão ser realizadas em relação às Instituições de 
Ensino. Para finalizar, clique sobre o botão “Confirmar”. 
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Será exibida uma mensagem de confirmação: 

Dica: para localizar o curso de magistério, digite o mesmo SEM ACENTO. 
Código para “Outros Cursos”: 2409; Código para “Outras Instituições”: 2471. 
Antes de utilizar estes códigos, esgotem todas as opções de pesquisa. 

 
Vincular Diretor à Unidade Escolar 

 
Para iniciarmos esta ação, o Diretor deverá estar cadastrado como docente 
no sistema (“Dados Pessoais”, “Cadastro Funcional” e “Formação”). 

 
Acesse o menu principal “Gestão Escolar”, depois, no submenu desdobrável, 
em “Cadastro de Escolas” e em seguida, noutro menu desdobrável, em 
“Escola”. 

Ao lado direito deste menu principal, serão carregadas as informações 
pertinentes à Unidade Escolar. Clique sobre o botão “Pesquisar”. 
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Na linha que surgirá abaixo, clique sobre o ícone “Lápis” para acessar as 
informações. Em seguida, clique na subguia “Gestor Escolar”. 

 

Na tela supracitada digite o CPF do diretor e em seguida clique no botão 
“Validar CPF”, mesmo que não tenha tido troca de diretor na Unidade 
Escolar. 

 
Observações: os dados do gestor escolar serão apresentados na tela para 
verificação. Não é possível realizar atualizações dos dados diretamente na 
tela do gestor escolar. Caso exista a necessidade de se incluir/atualizar 
qualquer informação do gestor será necessário acessar o respectivo 
sistema/cadastro para atualização. Após conferir/validar os dados do gestor, 
clique no botão “Salvar” para gravar as informações no cadastro da escola. 
Ao salvar, os dados do gestor serão validados pelo sistema. Caso os dados 
estejam incompletos ou inconsistentes, o sistema apresentará mensagem 
informando a ocorrência do erro. O responsável pelo preenchimento deverá 
observar a mensagem, realizar o ajuste no respectivo sistema/cadastro 
(Dados pessoais e/ou Cadastro Funcional e/ou Formação Curricular), e 
proceder novamente com a validação na tela. 

 
Se tudo estiver correto, o sistema mostrará uma mensagem de confirmação. 
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Associação 
No menu principal, clique em “Recursos Humanos” e nos menus 
desdobráveis seguintes, clique na sequência: “Associação do Professor na 
Classe” e “Atribuição de Aula”. A associação dos profissionais com as 
classes/turmas ocorrerá, exclusivamente, através da 2º aba, desde que já 
tenham sido cadastrados corretamente. O número de associações dos 
profissionais sempre deve ser igual ou maior que o total de 
turmas/disciplinas, nunca menor. 

 

Será possível associar mais de um profissional por classe/turma, quando 
necessário. 

 

Atenção: as quantidades de aulas a serem coletadas deverão ser fidedignas 
às quantidades coletadas na Matriz Curricular da Unidade. 

 
Ao lado direito do menu principal, surgirão as guias de associação. Clique 
sobre a 2º Guia “Cadastrar Associações”. Esta guia poderá ser preenchida, 
independente do preenchimento das demais guias. 

 
Não confundir o processo de “vincular” com o de “associar”. São etapas 
diferentes. O vínculo acontece com a Unidade Escolar e a associação com as 
classes/turmas, ou seja, para associar um profissional o mesmo já deverá 
estar vinculado à escola. 
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Os dados da Unidade serão carregados automaticamente. Digite o CPF do 
profissional e clique no botão “Pesquisar”, seguidamente. 

 
Selecione, então, as opções pertinentes para associar o profissional à 
classe/turma (“Vínculo, “Tipo de Ensino”, “Turma”, “Disciplina”, “Quantidade 
de Aulas” – conforme Matriz Curricular coletada pelo departamento 
pertinente, “Tipo de Atribuição”, “Início de Vigência” e “Fim de Vigência”). 
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Matrizes curriculares: 

 
 

 
Sala de recursos (quando houver), inclusive em CPFP e Creche 

 
Programas (quando houver): Mais Saber e Mais Saber Integral 

P
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Matrizes Curriculares - EJA I 

Disciplina Classificação 
Quantidade de Aulas 

1 TERMO 2 TERMO 

1100 - LINGUA PORTUGUESA Base Nacional Comum 6 6 

1813 - ARTE Base Nacional Comum 2 2 

1900 - EDUCACAO FISICA Base Nacional Comum 1 1 

2100 - GEOGRAFIA Base Nacional Comum 2 2 

2200 - HISTORIA Base Nacional Comum 2 2 

2700 - MATEMATICA Base Nacional Comum 5 5 

2500 - CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Base Nacional Comum 2 2 

TOTAL DE AULAS 20 20 

 

Matrizes Curriculares - EJA II 

Disciplina Classificação 
Quantidade de Aulas 

1 TERMO 2 TERMO 3 TERMO 4 TERMO 

1100 - LINGUA PORTUGUESA Base Nacional Comum 6 6 6 6 

1813 - ARTE Base Nacional Comum 3 3 3 3 

2100 - GEOGRAFIA Base Nacional Comum 3 3 3 3 

2200 - HISTORIA Base Nacional Comum 3 3 3 3 

2700 - MATEMATICA Base Nacional Comum 5 5 5 5 

2500 - CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Base Nacional Comum 3 3 3 3 

1400 - LINGUA ESTRANGEIRA INGLES Parte Diversificada 2 2 2 2 

TOTAL DE AULAS 25 25 25 25 

 

Matrizes Curriculares - EJA II (Modalidade FIC) 

Disciplina Classificação 
Quantidade de Aulas 

1 TERMO 2 TERMO 3 TERMO 4 TERMO 

1100 - LINGUA PORTUGUESA Base Nacional Comum 5 5 5 5 

1813 - ARTE Base Nacional Comum 2 2 2 2 

2100 - GEOGRAFIA Base Nacional Comum 2 2 2 2 

2200 - HISTORIA Base Nacional Comum 2 2 2 2 

2700 - MATEMATICA Base Nacional Comum 5 5 5 5 

2500 - CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Base Nacional Comum 2 2 2 2 

1400 - LINGUA ESTRANGEIRA INGLES Parte Diversificada 2 2 2 2 

9999 - OUTRAS DISCIPLINAS Parte Diversificada 5 5 5 5 

TOTAL DE AULAS 25 25 25 25 

Importante: o professor deverá ser cadastrado EM TODAS as disciplinas que 
leciona, inclusive, os docentes das salas de recursos, observada a carga 
horária semanal. 

 

Para preenchimento da data de vínculo dos profissionais na ASSOCIAÇÃO, 
seguir a seguinte prioridade: 

 

 Manter a data carregada automaticamente pelo sistema; 

 Caso não tiver nenhuma data carregada automaticamente, incluir a 
data de início (vínculo) em sua Unidade Escolar; 

 Obrigatoriamente, preencher a data de fim de exercício em todos os 
profissionais. 

 

Destacamos que apenas o Monitor de Inclusão Digital - MID, o Agente de 
Desenvolvimento Infantil – ADI, Agente de Inclusão Escolar – AIE e o Auxiliar 
de Creche deverão ser associados como auxiliares de classe, juntamente 
com o TITULAR da classe//turma, observada a carga horária semanal de 
trabalho. 
Outras considerações: 

Matriz Curricular - Educação de Jovens e Adultos 
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- Os ADIs deverão ser incluídos em todas as classes em que eles cumprem 
jornada, lembrando que para as classes de período Integral, deverão ser 
cadastrados o Docente da manhã e o Docente da tarde, juntos. Observar a 
carga horária total do profissional para não suplantar. 

Exemplos: 

 Manhã: docente associado na classe da manhã e na classe do 
integral, ou seja, o mesmo docente em duas classes/turmas; 

 Tarde: docente associado na classe da tarde e na classe do 
integral, ou seja, o mesmo docente em duas classes/turmas; 

 Integral: docente da manhã e da tarde na mesma classe, ou 
seja, dois docentes na mesma turma; 

 

- Os professores de educação física deverão ser associados à disciplina 
específica em todas as classes/turmas. 
- Os professores substitutos da Unidade (“volante”): 

 Creches: deverão ser associados ao berçário, junto com o titular da 
classe/turma; 

 EMEIEF: deverão ser associados ao 1º Ano do Ensino Fundamental, 
junto com o titular da classe/turma; Se não atender a faixa etária, 
associar ao 2º Ano, nos mesmos moldes. 

 EJA I: deverão ser associados na unidade sede, junto com o titular da 
classe/turma. 

 EJA II: deverão ser associados na unidade sede, junto com o titular da 
classe/turma. 

 
- O Agente de Inclusão Escolar deverá ser associados a todas as 
classes/turma em que atua até completar a carga horária semana. 

 
Ressaltamos que professor substituto não é professor de flexibilização. Ao 
contrário do professor substituto, o professor flexibilizado não tem vínculo à 
Unidade Escolar. 

 
Caso alguma classe/turma esteja sem professor associado, não será possível 
migrá-la para o Educacenso (Censo Escolar). Logo, toda classe/turma deverá 
ter pelo menos um docente associado. 

 

Reclassificação 
A reclassificação ocorre quando é avaliado que um aluno, do Ensino 
Fundamental ou da Educação de Jovens e Adultos, possui habilidades e 
competências necessárias para cursar série superior à qual está 
regularmente matriculado. Vale ressaltar que, para o aluno ser reclassificado, 
ele deve OBRIGATORIAMENTE possuir idade mínima para cursar a série 
pretendida, ou seja, o aluno só poderá ser reclassificado do 3º ano para o 4º 
ano do Ensino Fundamental, por exemplo, se ele já possuir idade 
correspondente a dos outros alunos matriculados no 4º ano do E.F. Caso o 
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Tenha em fácil acesso o R. A. que deseja registrar a reclassificação. 

aluno não possua idade mínima, a reclassificação só é feita mediante 
determinação judicial. 

 
Ressalta-se, também, que a reclassificação de alunos não ocorre em 
modalidades diferentes, ou seja: 

• Não existe o processo de “Reclassificação” dos alunos da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental; 

• É inviável o processo de reclassificação de alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental de 9 anos para os anos finais do Ensino 
Fundamental de 9 anos, por exemplo: aluno do 5º ano não pode ser 
reclassificado para o 6º ano do Ensino Fundamental. 

 
Observação: Excetuam-se as reclassificações em modalidades 
diferentes dentro da Educação de Jovens e Adultos. 

 
A funcionalidade de reclassificação de alunos em mais de uma etapa, ou 
seja, aluno reclassificado do 2º ano para o 4º ano, por exemplo, não está 
disponível para as escolas realizarem. Para esse tipo de procedimento 
específico, deverá ser muito bem documentada a proposta de reclassificação 
e toda a avaliação do aluno, porém também deverá ser elaborado um ofício 
solicitando essa reclassificação, ofício esse que será assinado pelo Diretor de 
Departamento da Modalidade em que ocorrer essa reclassificação (DEIF ou 
DEJA) e ratificado pela Secretária Municipal de Educação. 

 
Alunos da Unidade poderão ser reclassificados até o final do mês de abril e 
alunos advindos de transferência poderão ser reclassificados a qualquer 
momento. 

 
Tipos de Reclassificação e Regras 

 

 Reclassificação quando o aluno tem idade mínima: a própria Unidade 
Escolar realiza; 

 

 Reclassificação quando o aluno NÃO tem idade mínima (casos 
realizados em extrema exceção): a Secretaria de Educação realiza. 

 
 

Para a reclassificação dos alunos da EJA seguir a Resolução nº 04 – SE de 
15 de setembro de 2016. 

 

P
ág

in
a7

1
 



Versão 1.1 - AGSJ / RCC 

 

 

 

 
 

Escolha o tipo de pesquisa para localizar a classe de DESTINO do aluno. 

 

A pesquisa pode se realizada pelo número da classe ou pelos filtros, 
conforme informado anteriormente neste manual. Clique no ícone “Lápis” 
para editar a classe pretendida, após o resultado da pesquisa 
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Após abertura do pop-up com os dados da classe, clique sobre o botão 
reclassificar para esta turma. 

 

Muita atenção nos dados da classe em que o aluno será inserido. Uma 
vez finalizada, a reclassificação não poderá ser desfeita. 

 
Então, digite a data de remanejamento/reclassificação. A data poderá ser 
alterada em caso de necessidade. Digite o R. A. do aluno pra prosseguir. 

 

 

Os dados do aluno serão carregados na tela e será exibida uma mensagem 
solicitando a confirmação do procedimento. Clique em Sim pra prosseguir e 
depois em Salvar para gravar. 
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Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Fechar para que o 
aluno seja incluído na classe de destino e o status da matrícula anterior 
apareça como “Reclassificado”. 

 

Consultando a matrícula do aluno no sistema, haverá o registro duplicado 
referente ao ano letivo em que o aluno foi reclassificado. Será indicada a 
situação de “Reclassificado” na sala de origem e “Ativo” na sala de destino. 
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Publicação de Concluinte 
 

Todos os alunos concluintes de 4º termo da EJA II deverão ter seus dados 
publicados no sistema da Secretaria Estadual da Educação, o SED – 
Secretaria Escolar Digital. 
A Unidade deverá utilizar o perfil individual do(a) Secretário e do(a) Diretor(a) 
para realizar as ações de cadastro, seleção e ratificação dos concluintes. 
É importante lembrar que só poderão ter os dados publicados os alunos que 
estiverem com a documentação completa, devidamente arquivada em 
prontuário específico para tal finalidade. Portanto, ressaltamos a importância 
da conferência de toda documentação do aluno antes da publicação no 
Sistema. 
Como forma de auxiliar e otimizar o tempo de pesquisa, sugerimos imprimir 
os dados dos alunos migrados e confrontar com as informações que constam 
nos Diários de Classe e Atas de Resultados Finais, desta maneira, só haverá 
necessidade de efetuar a consulta aos prontuários dos alunos que constam 
como aprovados nas duas listas. 

 
1 – Cadastro de Turma 
Passo 1 – LOGIN DO SECRETARIO(A) - Acesse a Plataforma Secretaria 
Escolar Digital (www.educacao.sp.gov.br/sed) com seu login e senha. 

 
Passo 2 – Clique no menu Vida Escolar – Concluintes e, em seguida, Turma. 
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Passo 3 – Clique em Cadastrar Turma. 
 

Passo 4 – Preencha todos os campos e, em seguida, clique em Salvar. 
 

Só serão visualizadas as unidades, os níveis de ensino, os atos legais e os 
turnos cadastrados no Sistema Cadastro de Escolas. 
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Para as Unidades onde as turmas e/ou alunos não foram migrados será 
necessário o cadastro das turmas e alunos. 

 
2 – Editar ou Excluir Turma 
Passo 1 – Na Consulta de Turma preencha os campos e, em seguida, clique 
em Pesquisar. 

 

Passo 2 – Para Editar, selecione a turma, clique no lápis. Será permitida a 
edição dos campos com astericos (*) e, em seguida, clique em Salvar. 
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Passo 3 – Para Excluir, selecione a turma, clique na lixeira e confirme a 
exclusão. 
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3 – Cadastrar Novo Concluinte: 
Passo 1 – Clique no menu Vida Escolar – Concluintes e, em seguida, 
Concluinte. 
Passo 2 

 

 
Passo 2 – Clique em Cadastrar Novo Concluinte. 
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Passo 3 – Preencha todos os campos e, em seguida, clique em Salvar. 

 

 

Notas: * Caso o aluno já tenha outra publicação no sistema acadêmico é 
possível reaproveitar esses dados. 
* O cadastro de aluno estrangeiro, que não possuem RNE, deve ser 
encaminhado ao DEJA. 

 
 

4 – Editar ou Excluir Concluinte 
Passo 1 – Na Consulta de Concluinte preencha os campos e, em seguida, 
clique em Pesquisar. 
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Passo 2 – Para Editar, selecione o aluno, clique no lápis e, em seguida, 
clique em Salvar. Será permitida a edição dos campos com asteriscos (*). 
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Passo 3 – Para Excluir, selecione o aluno, clique na lixeira e confirme a 
exclusão. 
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Observação: Não é permitida a edição ou exclusão de Concluintes já 
publicados. 

 
5 – Selecionar Concluinte 
Passo 1 – Após o cadastro da Turma e do Concluinte, deverá selecionar o 
Concluinte. 
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Passo 2 – Preencha os campos e, em seguida, clique em Pesquisar. 
 

 
Passo 3 – Selecionar os Concluintes e Confirmar. 
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6 – Ratificar Concluinte 
Passo 1 – LOGIN DE DIRETOR - Acesse a Plataforma Secretaria Escolar 
Digital (www.educacao.sp.gov.br/sed) com seu login e senha. 

 

 
Passo2 – Preencha os campos e, em seguida, clique em Pesquisar. 
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Passo 3 – A ratificação poderá ser feita por turma ou por aluno. 
 Turma: Selecione a Turma e, em seguida, clique em confirmar. 

Aluno: Clique em detalhes (), selecione os alunos e, em seguida, clique em 
confirmar. 

 

Importante: Nesta etapa, o Diretor ao constatar alguma divergência deverá 
devolver ao perfil do Secretário. 
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Troca de Número da Chamada (somente EJA) 
 

Este recurso será utilizado caso se necessário trocar o nº da chamada de 
algum aluno. 

 

 
Na janela seguinte, confirmar os dados dos alunos (nome completo e R.A.), 
escolher o novo nº da chamada e em seguida clicar em “Salvar”. 

 

 
Para realizar a ação o novo nº deverá estar vago para a movimentação. 
Realizando a alteração o nº da chamada utilizado anteriormente ficará vago. 
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