Criança da 2ªetapa Educação Infantil da Prefeitura Santo André, promovida para o
1ºAno do Ensino Fundamental.
As EMEIEFs pré-selecionam os alunos que permanecem na mesma escola e os demais
alunos escolhem 3 Opções de escolas estaduais que serão transferidos para o 1ºAno/EF.
A matrícula do aluno será realizada automaticamente em 01 unidade escolar, dentro das
opções pré-determinadas pela EMEIEF da Secretaria Municipal de Educação-Santo André.

➢ Inscrição Fora da Rede Pública (oriundo da rede privada ou
sem matrícula no ano letivo dentro do Estado de SP);
➢ Inscrição por Transferência (Motivo: Mudança de endereço);
➢ Aluno do 5ºAno do Ensino Fundamental – promovido para o
6ºAno do Ensino Fundamental (desde que a escola não possua
continuidade da modalidade de ensino)

São encaminhados automaticamente para qualquer escola
pública onde houver disponibilidade de vagas, avaliado com
base no endereço residencial, dentro da área de abrangência
regional. (Independente do período de ensino ou Preferência por escola)

Todas as ações são realizadas diretamente no sistema único da
SED- Secretaria Escolar Digital (o qual é utilizado pela Rede Municipal, Estadual e Privada – com
demanda e responsabilidades compartilhadas), podendo ser consultada publicamente pelos
Pais/Responsáveis, através do nº RA e Data Nascimento do aluno:

https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta
O RA (Registro do Aluno) é o número de identificação do aluno, no Sistema de Cadastro de Alunos-SED, podendo
ser exigido junto a unidade escolar em que encontra-se matriculado.

O fato de comparecer ou entrar em contato com a Diretoria de Ensino (Escolas Estaduais), não privilegiará qualquer
matrícula ou inscrição antecipadamente, pois todas as Matrículas/Transferências são realizadas diretamente na
unidade escolar, via Sistema SED – Secretaria Escolar Digital, implementado pelo atual Governo do Estado SP,
nenhum usuário/administrador, possui autonomia/responsabilidade sobre abertura dos prazos em sistema ou
autonomia com a compatibilização automática das vagas/matrículas, determinadas pelo Estado de SP.

➢ Inscrição por Intenção de Transferência (Motivo: Interesse do aluno)

Aluno permanece frequentando a escola de origem,
aguardando a disponibilidade automática da vaga na escola
desejada, no decorrer do ano letivo vigente.

