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Introdução:
A Resolução SEDUC Nº 72 de 19-08-2021, estabelece critérios para o processo de deslocamento
de estudantes com matrícula vigente da rede pública em todo Estado de SP, que ocorrerá no
período de 03-01-2022 a 06-01-2022, com vistas ao pleno atendimento à demanda do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo.
Processo de Deslocamento:
Inscrição por Deslocamento - Procedimento utilizado para registro da solicitação de mudança de
escola, efetuada pelo responsável ou por aluno maior de 18 anos de idade, em relação a estudantes

com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade EJA, antes do início do ano letivo
(Janeiro), após início do ano letivo (Fevereiro) chamamos de Transferência.

São duas as modalidades de inscrição de Deslocamento/Transferência:
•

Com alteração de endereço - quando essa alteração inviabilizar a permanência do
estudante na mesma unidade escolar devido à distância.
Transferência (Motivo: Mudança de Endereço) - Efetuada por aluno com matrícula em
escola da rede pública, com alteração de endereço residencial = Será encaminhado
automaticamente para qualquer escola pública onde houver maior disponibilidade de
vagas, avaliado com base no endereço residencial, dentro da área de abrangência regional
(2km) em raio linear com rota a pé. (Não há amparo legal, que garanta o direito na escolha
preferencial de escola ou escolha de período de ensino, quando houver mudança de
endereço residencial)
Quanto ao Novo Ensino Médio, tendo em vista o atendimento no Itinerário Formativo, as
inscrições desta modalidade de deslocamento, serão atendidas de acordo com a
disponibilidade de vagas na Formação Geral Básica (FGB) com posterior escolha do
Itinerário Formativo (IF), dentre os ofertados na unidade escolar de atendimento.

•

Sem alteração de endereço
Intenção de Transferência (Motivo: Interesse do Aluno) - Efetuada por aluno com
matrícula em escola da rede pública, sem alteração de endereço residencial = Pedido de
transferência por vontade própria do responsável, não por necessidade, o aluno deverá
permanecer frequente na escola de origem, aguardando a comunicação da
disponibilidade automática de vaga na escola desejada (conforme estabelecidos na
Resolução de Matrícula Antecipada / Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 129 –
Inciso V.)
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Quanto ao Novo Ensino Médio, tendo em vista o atendimento no Itinerário Formativo, as
inscrições desta modalidade de deslocamento/transferência serão atendidas de acordo com
o Itinerário Formativo (IF) indicado na inscrição, conforme disponibilidade de vaga para o
atendimento e Formação Geral Básica (FGB).
Na hipótese que o aluno não tenha comparecido às aulas no período de 20 (vinte) dias
consecutivos, contados a partir do 1º dia letivo imediatamente subsequente ao do registro
de sua matrícula na escola de origem, (sem apresentar documentos médicos e
justificativas por escrito de suas ausências), o aluno receberá o lançamento de “Não
Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar sua
vaga, perdendo a vaga na unidade escolar pública, devendo realizar nova inscrição
“Fora da Rede Pública”, o qual será atendido será encaminhado automaticamente para
qualquer escola pública onde houver maior disponibilidade de vagas, avaliado com base
no endereço residencial, dentro da área de abrangência regional (2km) em raio linear com
rota a pé. (Não há amparo legal, que garanta o direito na escolha preferencial de escola
ou escolha de período de ensino, quando o candidato é Fora da Rede Pública)

É possível realizar a inscrição de deslocamento/transferência nas modalidades presencial e online, da seguinte forma:
Presencial: Poderá ser realizado diretamente na secretaria de qualquer escola pública
dentro do Estado de SP, toda escola consiste em um posto de Inscrição/Informação.

On-line: Por meio da plataforma SED, somente para estudantes da rede estadual, com
acesso pelo perfil do responsável cadastrado ou aluno maior de 18 anos de idade.
Alunos que desejam sair da rede municipal ou que desejam vaga para rede municipal
(EMEIEF), não tem esta opção de liberada na SED, devendo comparecer presencialmente
na escola pública.
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Inscrição de Deslocamento On-line
(não exclui o atendimento presencial obrigatório, caso o responsável compareça na
unidade escolar)
Passo 1 - Acesso - Plataforma SED, por meio do link: https://sed.educacao.sp.gov.br
Login do responsável ou estudante maior de 18 anos.

Passo 2 - Clique no menu esquerdo, na aba gestão escolar, conforme segue:
Gestão Escolar > Inscrição de deslocamento/transferência on-line

Passo 3 - Ao clicar em “Inscrição de deslocamento/transferência Online”, serão exibidos os dados
cadastrados do responsável.
Passo 4 – Após conferir os dados, o responsável também deve verificar o nome do estudante
desejado e clicar no botão “confirmar dados”.
OBS: Neste momento, não é possível efetuar nenhuma alteração de dados pessoais (E-mail, RG, CPF...),
devendo comparecer na escola de origem, solicitando as devidas atualizações, por meio da ficha do aluno.
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Passo 5 – O sistema apresentará a tela de confirmação de dados.

Passo 6 – Selecione o estudante e clique no botão (+)

Passo 7 – Conferir os dados do estudante, selecionar o tipo movimentação, tipo de transferência
(com ou sem alteração de endereço) e motivo.

6

Passo 8 – Na opção com alteração de endereço, inserir o novo endereço do estudante e realizar
a geolocalização. O responsável/estudante terá duas opções para escolher a unidade escolar:
Listagem de escolas ou Escolas mais próximas.
Lembrando que a matrícula, será encaminhada automaticamente para qualquer escola pública
onde houver maior disponibilidade de vagas, avaliado com base no endereço residencial, dentro
da área de abrangência regional (2km) em raio linear com rota a pé. (Não há amparo legal, que
garanta o direito na escolha preferencial de escola ou escolha de período de ensino, quando houver
mudança de endereço residencial)
Observação: Informações prestadas e selecionadas, são de inteira responsabilidade do Responsável ou aluno maior
de 18 anos de idade, possibilitando a SED de utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização da matrícula do aluno, em QUALQUER época ou
anos consecutivos até o término dos estudos, acarretará na exclusão da matrícula vigente, sendo realizada a
transferência compulsória para escola mais próxima de sua residência legítima, com melhor adequação da inscrição e
dos demais atos praticados pelo Responsável/Candidato.
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Passo 9 – Realizar a Geolocalização

Passo 10 – Selecionar a escola mais próxima

Passo 11 – Ler o termo de responsabilidade, clicar na opção “li, concordo e desejo continuar com
a inscrição” e salvar.
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Passo 12 – O sistema apresentará a seguinte mensagem: Inscrição salva com sucesso.

Passo 13 – O responsável/estudante receberá o comprovante de inscrição de
deslocamento/transferência on-line, com a data e horário que concluiu a inscrição.

Atenção: A inscrição não é uma matrícula. O estudante será contemplado mediante a
disponibilidade de vaga e tipo de ensino. Lembramos que, transferÊncia com alteração de
endereço, o estudante será compatibilizado em QUALQUER escola pública, próxima ao seu
endereço com disponibilidade de vaga na série/ano selecionada e não necessariamente na
unidade que indicou no sistema.
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