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ANEXO 5

1 MATRÍCULA EM REGIME DE PROGRESSÃO PARCIAL

Esta forma de matrícula se dá quando o aluno que, não obtendo aprovação final 
em até três (3) disciplinas, em regime seriado, poderá cursá-las subsequentemente ou 
concomitantemente às séries/anos seguintes. Esta matrícula é possível desde que, seguindo 
a Deliberação nº 09/01 – CEE em seus artigos Art. 17 (Parágrafos 1º e 2º), Art. 18 
(Parágrafo Único) e Art. 19 (Parágrafo Único) e:

• esteja prevista no regimento escolar da instituição de ensino, preservada 
sempre a sequência do currículo;

• havendo incompatibilidade de horário, deverá ser estabelecido plano especial 
de estudos das disciplinas em dependência, plano esse devidamente registrado 
em relatório que deverá integrar a pasta individual do aluno, sendo este 
orientado a respeito do cumprimento de frequência determinada em lei;

• será vedada a matrícula inicial na Educação Técnica de Nível Médio ao aluno 
com dependência de disciplinas do Ensino Fundamental.

• o instituição de ensino que não oferta Progressão Parcial deverá prever a 
forma de atendimento aos alunos transferidos com dependência.

• o registro na documentação escolar deverá seguir a Instrução nº02/09 – 
CDE/SUDE e só poderá ocorrer após atendida plenamente a matriz curricular 
e sua respectiva carga horária, assim como eliminadas todas as possíveis 
dependências.

2 PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS PARA DEFINIR O ANO/SÉRIE QUE O ALUNO 
INICIARÁ SEUS ESTUDOS NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

a) Classificação

Classificação é o procedimento adotado, segundo critérios próprios de cada instituição, 
de caráter pedagógico e centrado na aprendizagem, para posicionar o aluno na etapa de 
estudos compatível com a idade, experiência e desempenho, adquiridos por meios formais 
ou informais, sendo vedada para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental. 
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A Classificação pode ser realizada:

• para alunos que cursaram com aproveitamento de série, etapa, ciclo, período 
ou fase anterior na própria escola;

• para candidatos procedentes de outras escolas do país ou do exterior, 
considerando a classificação na escola de origem;

• independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 
permita sua matrícula na série, ciclo, período, fase ou etapa adequada.

b) Reclassificação

Reclassificação é outro procedimento adotado, segundo critérios próprios de 
cada instituição. Também é de caráter pedagógico e centrado na aprendizagem, que 
possibilita o avanço do tempo escolar em que se encontra o estudante já matriculado 
e com frequência, através da avaliação de desenvolvimento e experiência. Devendo ser 
realizada preferencialmente no 1º bimestre. É vedada para ingresso em etapa inferior e 
anteriormente cursada e para conclusão do Ensino Médio. 

IMPORTANTE RESSALTAR:

Quando for apresentada documentação expedida pelo Poder Judiciário, 
indicando a série/nível/modalidade de ensino que um educando menor 
de 18 anos ou não, deverá ser matriculado, a escola deverá atender 
prontamente, sendo desnecessária regularização de vida escolar e ficando 
esta documentação arquivada na Pasta Individual e na ficha individual do 
aluno;

Após a realização do Cadastro e Matrícula dos alunos no SERE (Sistema 
Escola WEB e SEJA), anualmente os dados são enviados para o Censo 
Escolar.

Atividade  5

Com relação à um documento de outro Estado, como você procederia na análise da(s) 
série(s)/disciplina(s) concluídas para que possa realizar matrícula com aproveitamento de 
estudos? Analise o documento do Estado de São Paulo (arquivo digitalizado a seguir):
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