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APRESENTAÇÃO

Os tópicos abordados nesta Oficina servirão de ponto 
de partida para que o planejamento, execução e a avaliação 
do trabalho realizado na Secretaria Escolar, com diferentes 
questões relacionadas à inclusão, atualização do Cadastro e 
da Matrícula do Aluno no SERE, que atendam os requisitos 
técnicos e assegure o cumprimento da legislação. Tudo isto 
de maneira que possibilite um momento de fortalecimento 
e de integração num ambiente de trabalho escolar, onde as 
ações sejam realizadas de maneira colaborativa e que reflitam 
positivamente toda a comunidade escolar.

Todos os momentos desta Oficina deverão ser realizados 
com a orientação do Mediador, indicado pelo NRE ou 
responsável pelo evento. 

OBJETIVOS

Conhecer os procedimentos e documentos necessários à Inclusão, Atualização do 
Cadastro do Aluno e a Matrícula Escolar no SERE (Sistema Escola WEB e SEJA), bem 
como os procedimentos a serem adotados para estas ações, de acordo com a legislação 
vigente.

Analisar impactos relacionados a equívocos e ausências das informações prestadas 
em relação à:

-  documentação escolar do educando;
-  programas que usam dados informados no SERE (Sistema Escola WEB 
e SEJA), como referência de repasses de recursos através da coleta anual do 
Censo Escolar.
 

CONTEÚDOS APRESENTADOS NESTA OFICINA:

1       Função da Secretaria Escolar
2       Cadastro do Aluno
2.1   Procedimentos para inclusão e atualização do Cadastro do Aluno no 
SERE (Sistema Escola WEB e SEJA).
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3       Matrícula na instituição de ensino
3.1    Definição de Matrícula Escolar.
3.2    Orientações e procedimentos necessários para a Matrícula Escolar.
3.3    Documentos a serem preenchidos no momento da matrícula na escola.
3.3.1 Requerimento de Matrícula e Cadastro do aluno.
3.4    Tipos de matrícula na Escola
3.4.1 Ingresso
3.4.2 Transferência
3.4.3 Regime de Progressão Parcial
3.5     Procedimentos pedagógicos para definir o ano/série que o aluno iniciará 
seus estudos numa instituição de ensino
3.5.1 Classificação
3.5.2 Reclassificação
4    Consequências geradas a partir de ausência de dados e equívocos 
relacionados ao cadastro e à matrícula dos educandos. 
5       Censo Escolar e os repasses realizados com base nos dados coletados.

ORGANIZAÇÃO DA OFICINA MATRÍCULA ESCOLAR

MANHÃ

Após breve apresentação da Oficina, o Mediador deverá :

1º MOMENTO
08h00  às  09:30h
Encaminhamento das Atividades

a) dividir os participantes em grupos com no máximo 15 pessoas;
b) distribuir o anexo 1 para leitura;
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c)  apresentação da Deliberação nº09/01-CEE e Instrução Conjunta nº01/015 
SEED/SUED-SUDE, citadas no texto;
d) desenvolver a atividade 1 – faça uma reflexão e organize suas idéias em 
um texto  de 10 linhas  sobre  o  papel do secretário no sentido de evitar 
regularizações  de  vida  escolar decorrentes  de  erro  nas matrículas recebidas 
por transferência.

2º MOMENTO
09h30 às 10:30h
Encaminhamento das Atividades

a) distribuir o anexo 2 para leitura;
b) apresentar na página do Portal Dia a Dia Educação, o caminho para 
consultar os Documentos Oficiais, apresentar também a página do Conselho 
Estadual de Educação e o QR Code que se encontra no Anexo 2;
c) desenvolver a Atividade 2 – Qual a importância dos dados informados 
no Requerimento de Matrícula e que serão inseridos no SERE? Estes dados 
são utilizados apenas pela instituição de ensino? Observar os campos do 
Requerimento de Matrícula que para ser preenchido necessita dos documentos 
pessoal e escolar do educando. 

3º MOMENTO

11h às 12h
Encaminhamento das Atividades

a) continuar na mesma organização;
b) distribuir o anexo 3 para leitura;
c) desenvolver Atividade 3 – A partir de 2016, com que idade é possível 
ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental? 
Será necessário apresentar na página do Portal Dia a Dia Educação, o caminho 
para consultar os Documentos Oficiais, apresentar também a página do 
Conselho Estadual de Educação.
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TARDE

4º MOMENTO
13:30h às 14:30h:
Encaminhamento das Atividades

a)  distribuir o anexo 4 para leitura;
b) desenvolvimento da Atividade 4 – A análise de um Histórico Escolar 
recebido pela instituição de ensino requer muita atenção por parte da equipe da 
secretaria escolar, devendo ter os dados do aluno coerentes com os documentos 
pessoais dele como Certidão de Nascimento ou Casamento ou Carteira de 
Identidade. Caso o aluno apresente o Histórico Escolar de transferência com 
registro de nome diferente do documento pessoal apresentado, como você irá 
proceder?

5º MOMENTO
14:30h às 15:30h
Encaminhamento das Atividades

a) distribuir o anexo 5 para leitura;
b) apresentar em slide o documento do Estado de São Paulo, que será analisado;
c) desenvolvimento da Atividade 5 – Com relação a 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. 
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6º MOMENTO
16h às 17:30h
Encaminhamento das Atividades

a) reunir  os participantes dos diferentes grupos;
b) distribuir para cada cursista o anexo 6 para leitura;

 

Bom Trabalho!
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