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ANEXO 7

VAMOS REVISAR E REFORÇAR O QUE VIMOS  SOBRE CADASTRO,  MATRÍCULA 
ESCOLAR E COLETA DE INFORMAÇÕES FEITAS PELO CENSO ESCOLAR

Entendemos que os tópicos apresentados são as principais tarefas que envolvem 
o processo de cadastro e matrícula, pois é a ação administrativa da qual decorrem todos 
os outros registros. E ressaltamos a importância do trabalho consciente e profissional de 
todos os funcionários da secretaria escolar, que em conjunto com a Equipe Pedagógica e 
Direção, deve realizar um trabalho de qualidade.

Documentação Escolar

A Secretaria Escolar é responsável pelos serviços de escrituração, documentação, 
correspondência e processos referentes à vida legal da instituição de ensino e à vida 
escolar dos alunos, trabalhando coletivamente com a Direção na gestão administrativa e 
pedagógica da instituição de ensino.

Matrícula

É o ato formal que vincula o educando a uma instituição de ensino autorizada, 
conferindo-lhe a condição de aluno. É realizada a partir do preenchimento do Requerimento 
de Matrícula, para o qual exige-se extrema atenção na leitura e cópia dos dados pessoais 
dos alunos, que devem ser retirados da certidão de nascimento ou casamento ou RG. 

Requerimento de Matrícula

É documento oficial (formulário) que vincula o aluno à Instituição de ensino e ao 
Sistema Estadual de Ensino. Deve ser solicitado pelos pais ou responsáveis legais do aluno 
quando este for menor de 18 anos ou pelo próprio aluno maior de 18 anos. Em caso de 
impedimento da presença no ato da matrícula, deverá ser solicitado por procurador. 

Documentos necessários

Deve-se consultar a Instrução de Matrícula vigente para o ano letivo, para conferir 
os documentos pessoais e de escolaridade do aluno necessários para matrícula escolar. No 
entanto, independente da instrução, os documentos pessoais essenciais são a certidão de 
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nascimento ou casamento ou cédula de identidade, título de eleitor e carteira de reservista. 
Deve-se recolher cópia da certidão de nascimento ou casamento ou cédula de identidade 
para constar na pasta individual do aluno. Não há necessidade de guardar cópia dos demais 
documentos pessoais.

Período de matrícula

É pela Instrução de matrícula, emitida anualmente pela Superintendência da 
Educação/SEED.  No entanto, segundo a legislação vigente, a matrícula por transferência 
pode ocorrer a qualquer tempo, desde que haja vaga. 

Cadastro do Aluno: 

Os dados coletados na ocasião da matrícula serão inseridos no Sistema Estadual de 
Registro Escolar (SERE) inserir link https://www.sere.pr.gov.br/sere/ na opção Cadastro 
do Aluno. É necessário ter o máximo cuidado nesse procedimento, pois os dados informados 
neste módulo refletirão no registro de todos os documentos escolares do educando: na 
Ficha Individual, no Histórico Escolar, no Relatório Final, nas Declarações, Certificados 
e Diplomas, e também nos dados estatísticos utilizados pelos diversos departamentos 
da SEED e pelos programas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, respeitando a 
legislação e os parâmetros definidos pela SEED.

Tipos de matrícula e procedimentos para definir o ano/série que o aluno iniciará seus 
estudos numa instituição de ensino:

1. Matrícula de ingresso: Ensino Fundamental Anos Finais - conferir a Lei 
Estadual nº 18.492/2015 e o Parecer nº12/15 do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná. No Ensino Fundamental Anos Finais - é permitido aos 
concluintes do Ensino Fundamental Anos Iniciais ou de seu correspondente 
legal.  No Ensino Médio a matrícula é permitida aos concluintes do Ensino 
Fundamental Anos Finais ou de seu correspondente legal, ofertado por 
instituição de ensino regularmente autorizado a funcionar ou de estudos 
equivalentes aos de Ensino Fundamental Anos Finais reconhecidos pelo 
Conselho Estadual de Educação do Paraná.

2. Matrícula por Transferência: Matrícula por transferência é aquela pela 
qual o aluno, ao se desvincular de uma instituição de ensino, vincula-se a outra 
para prosseguimento dos estudos em curso.
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3. Matrícula em Regime de Progressão Parcial: É aquela por meio da qual 
o aluno, não obtendo aprovação final em até três (3) disciplinas, em regime 
seriado, poderá cursá-las subsequentemente e concomitantemente às séries/
anos seguintes.

Procedimentos de cunho pedagógico para definir o ano/série que o aluno iniciará 
seus estudos numa instituição de ensino

 Classificação e Reclassificação;

O Censo Escolar

É uma pesquisa que tem por objetivo realizar um amplo levantamento sobre as escolas 
de educação básica no País. É o mais importante levantamento estatístico educacional 
brasileiro sobre as diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e da 
Educação Profissional. 
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