
CURSO PARA 
AGENTES EDUCACIONAIS II 
MATRÍCULA

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO ESCOLAR - 
COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR



1

CURSO PARA AGENTES EDUCACIONAIS II 
MATRÍCULA

MATRÍCULA

Apresentação

Neste material apresentamos diferentes questões 
relacionadas à Matrícula, que por concepção é o ato 
formal que vincula o educando a uma instituição de ensino, 
que por sua vez deve ser autorizada pela Secretaria de 
Estado da Educação - SEED, conferindo-lhe a condição 
de aluno, incluindo os respectivos procedimentos adotados 
de acordo com a legislação vigente.

Objetivos

Conhecer os documentos pertinentes à matrícula do 
educando e os procedimentos que deverão ser adotados, de acordo com a 
legislação vigente.

Conteúdos apresentados

•	 Documentação escolar
•	 Definição de Matrícula
•	 Orientações e procedimentos necessários para a Matrícula
•	 Tipos de matrícula: ingresso, transferência e em regime de progressão parcial.

1 Função da Secretaria Escolar

A secretaria escolar é o primeiro setor da instituição de ensino, que tem  contato 
com a comunidade escolar e com o público em geral. Este setor é o que guarda a memória 
de toda a documentação escolar produzida e recebida, seja de alunos ou de professores, 
garantindo assim a veracidade das informações e o controle de toda situação escolar.

A função relacionada a este setor da Instituição, é de Agente Educacional II e 
quem coordena é um Agente indicado pela Direção para ser Secretário(a) Escolar. 
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O Secretário(a) escolar deve conhecer a rotina diária da secretaria, devendo ser 
ágil, correta e embasada na legislação vigente.

Fazem parte da rotina de uma secretaria, os serviços de escrituração, documentação, 
correspondência e processos referentes à vida legal da instituição de ensino e à vida escolar 
dos alunos. O trabalho tem que ocorrer de maneira conjunta com as Equipes de Direção 
e Pedagógica. Cabe ressaltar a necessidade de haver o correto lançamento e efetivação dos 
registros escolares como:

- os direitos de um candidato à matrícula;
- a regularidade da vida escolar;
- o desenvolvimento da aprendizagem do aluno;
- o acompanhamento pedagógico;
- os resultados parciais ou finais de cada aluno para promoção ou expedição de 

transferências, certificados de conclusão ou Diplomas.

2 Procedimentos para Matrícula

 A Matrícula por ser o ato que vincula o educando a uma instituição de ensino 
autorizada e, para que este ato tenha validade, é necessário que sejam obedecidos certos 
procedimentos que, por sua vez são orientados por Instrução emitida anualmente pela 
SEED/SUED-SUDE e pela Deliberação nº09/01 – CEE.
 Ela é realizada a partir do momento em que o interessado ou seus responsáveis, se o 
educando for menor de 18 anos, ou por procurador, caso o interessado ou os responsáveis 
estejam impossibilitados de realizar o preenchimento do Requerimento de Matrícula. A 
leitura para retirada de dados na Certidão de Nascimento ou Casamento ou RG. deve ser 
feita com extrema atenção. Após, recolher cópia somente de um desses documentos, para 
constar na Pasta Individual do aluno.
 Para matrícula em cursos da Educação Profissional Técnica e Formação de 
Docentes, é obrigatório arquivar-se cópia da cédula de identidade e CPF na Pasta Individual 
do aluno, pois será necessário colocar o número do Registro Geral (RG) no Diploma do 
aluno.
  O período de matrícula e rematrícula para o Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação Profissional em Nível Médio e Formação de Docentes, é estabelecido na 
Instrução de matrícula, emitida anualmente pela Superintendência da Educação/SEED.
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Algumas orientações estarão sempre presentes na Instrução, como por exemplo 
o fato de que fica assegurado ao aluno não vinculado à instituição de ensino anterior, 
a possibilidade de ingressar em outra escola a qualquer tempo, desde que se submeta 
a processo de Classificação, Aproveitamento e/ou Adaptação, previstos em Regimento 
Escolar. Nestes casos, o controle de frequência do aluno será feito a partir do primeiro dia 
letivo que o aluno frequentar, mesmo que seja estrangeiro, independente de sua condição 
legal no país.

Por todos estes motivos, o conhecimento atualizado desta Instrução é necessário, 
tendo em vista que de um ano para outro podem ocorrer algumas alterações quanto aos 
procedimentos para matrícula.

Atividade – 1 
Faça uma reflexão e organize suas ideias em um texto de 10 linhas sobre o papel do(a) 
secretário(a) no sentido de evitar regularizações de vida escolar decorrentes de erro nas 
matrículas recebidas por transferência.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 Documentos a serem preenchidos no momento da matrícula
 3.1. Requerimento de Matrícula e Cadastro do aluno
 O Requerimento de Matrícula (formulário próprio) é o documento oficial que 
vincula o educando à Instituição de Ensino e ao Sistema Estadual de Ensino, conferindo-
lhe a condição de aluno. Deve ser solicitado pelos representantes legais quando o educando 
for menor de 18 anos ou pelo próprio aluno quando for de maior.
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 É necessário que o(a) Secretário(a) saiba interpretar diferentes tipos de documentos 
escolares que normalmente recebe ao realizar a matrícula de um educando, tais como 
Declaração, Histórico Escolar, Ficha Individual e Transferência.

Para o correto preenchimento do Requerimento de Matrícula, o(a) Secretário(a) 
deve observar e conferir atentamente os seguintes dados:

→	 Nome do aluno, data de nascimento e naturalidade;

→	 Código Geral de Matrícula – CGM, nos casos de recebimento de transferências, 
verificar se o aluno possui alguma série/ano cursado na Rede Pública, uma vez que 
esse aluno já terá um CGM (e não deverá tê-lo em duplicidade);

→	 ano/série, turno, turma, data da matrícula e forma de ingresso;

→	 observar se na documentação do aluno, seja Histórico Escolar ou Declaração de 
Transferência, ele consta como classificado, reclassificado ou transferido;

→	 observar se existem disciplinas a serem cursadas em regime de Dependência, 
informando corretamente o código da disciplina, nome, série/ano, turno e turma;

→	 após o preenchimento e conferência dos dados, datar e assinar o Requerimento de 
Matrícula, pelo requerente e Secretário(a).

De acordo com o Artigo 4º, da Deliberação nº 09/01 – CEE, cabe ao Secretário(a) 
se certificar da regularidade e autenticidade dos documentos apresentados pelo aluno, 
pelos pais ou responsáveis para que o(a) Diretor(a) defira ou indefira as matrículas no 
prazo de 60 (sessenta) dias.

É imprescindível que a leitura dos documentos escolares do educando, apresentados 
no momento da matrícula, sejam corretamente interpretados, pois desta maneira evita-se 
gerar problemas na vida escolar, obrigando a realização de Regularização de Vida Escolar. 
 As informações coletadas na ocasião da matrícula serão inseridas pelo(a) 
Secretário(a) Escolar, no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) na opção Cadastro 
do Aluno com o máximo cuidado possível, pois estes dados constarão nos registros 
dos documentos escolares do educando [Ficha Individual, Histórico Escolar, Relatório 
Final, Declarações, Certificados e Diplomas (quando for Educação Profissional)], e 
parte destas informações, também constarão 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.
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Atividade – 2 
Qual a importância dos dados informados no Requerimento de Matrícula? Estes dados 
são utilizados apenas pela instituição de ensino?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Tipos de Matrícula
A seguir apresentamos diferentes tipos de matrícula que ocorrem no cotidiano escolar: 
Matrícula de ingresso, Matrícula por Transferência e Matrícula em Regime de 
Progressão Parcial:

4.1 Matrícula de Ingresso 
Aluno novo no Ensino Fundamental séries iniciais - o Artigo 7º da Deliberação 
nº 09/01 – CEE, normatiza que para matrícula no 1º série/ano do Ensino 
Fundamental, o candidato deve ter 7 anos de idade ou facultativamente 6 anos 
completos até o dia 31 de março do ano letivo em que cursará esta série/ano. No 
Estado do Paraná, estava em vigor a Lei Estadual nº 16049/2009, que dispunha o 
direito à matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos, a criança que 
completar 6 anos até o dia 31 de dezembro do ano em curso.
Desde 01 de setembro do corrente ano, o Conselho Estadual de Educação divulga 
nota de esclarecimento sobre a alteração que o Plano Estadual de Educação 
apresenta a respeito de matrícula no Ensino Fundamental:

“Em resposta a consultas formuladas a este Conselho Estadual de Educação, referentes à idade 
para ingresso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental no ano letivo de 2016, o Conselho 
Pleno aprovou, em 28 de agosto de 2015, o Parecer nº 12/15. Nos termos do citado Parecer, 
o Colegiado entende que, no Estado do Paraná, as Resoluções nº 01/2010 e 06/2010 da 
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Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação encontram-se em vigência, 
considerando que as ações judiciais sobre o assunto não têm decisão definitiva e que a Lei 
Estadual nº 18.492/2015, que aprovou o Plano Estadual de Educação, revogou 
expressamente a Lei nº 16.049/2009, que permitia o ingresso no Ensino Fundamental a 
crianças que completassem 06 anos durante o ano a ser cursado. O Colegiado entendeu, ainda, 
pela possibilidade de um período de transição para os anos de 2016 e 2017 para adequação de 
situações já consolidadas.
Desta forma e em atenção ainda às notícias veiculadas em diversos meios de 
comunicação, relativas a estas questões, este Conselho, órgão de caráter normativo, 
consultivo e deliberativo, nos termos constitucionais, exarou o Parecer nº12/15 - CP/
CEE, que serve de orientação para o Sistema Estadual de Ensino do Paraná.” 
           
O Parecer nº12/15 do Conselho Estadual de Educação do Paraná orienta que:
“Considerando que a Resolução CNE/CEB nº 06/2010 autoriza um período de transição 

para adequação de situações já consolidadas, nada impede a matrícula, no Pré II e no 1º ano do ensino 
fundamental de alunos com escolarização anterior, de crianças com idade inferior a cinco anos no Pré II e 
inferior a seis anos no ensino fundamental, que tenham atingido os objetivos e condições de prosseguimento 
de estudos, desde que completem esta idade até a data de 31 de dezembro do ano, exclusivamente para os 
anos de 2016 e 2017.”

O ingresso no Ensino Fundamental anos finais, é permitido aos concluintes do 
Ensino Fundamental anos iniciais ou de seu correspondente legal. E o ingresso no Ensino 
Médio é permitido aos concluintes:

a) do Ensino Fundamental ou de seu correspondente legal, ofertado por 
instituição de ensino regularmente autorizado a funcionar;

b) de estudos equivalentes aos de Ensino Fundamental reconhecidos pelo 
Conselho Estadual de Educação do Paraná-CEE.

Os alunos com necessidades educacionais especiais serão preferencialmente 
matriculados na rede regular de ensino, respeitado o seu direito a atendimento adequado, 
também em instituições especializadas.
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Conforme a Deliberação nº05/10-CEE, para matrícula de ingresso em cursos de 
Educação de Jovens e Adultos, o aluno deverá comprovar 15 (quinze) anos completos 
para o Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio.

Atividade – 3 
A partir de 2016, com que idade é possível ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    
  4.2 Matrícula por Transferência

Matrícula por transferência é aquela em que o aluno, ao se desvincular de uma 
instituição de ensino, vincula-se a outra congênere para prosseguimento dos estudos em 
curso.

A transferência feita para instituição não autorizada estará automaticamente 
invalidada, permanecendo o vínculo do aluno com a instituição de origem.

Dessa forma, os registros referentes ao aproveitamento e à assiduidade do aluno, até 
a época da transferência, são atribuições exclusivas da instituição de ensino de origem, 
devendo ser transcritos para a documentação escolar do aluno no estabelecimento de 
destino, sem modificações.

Em caso de dúvida, o Secretário(a) Escolar deverá entrar em contato com a instituição 
de origem do aluno e solicitar os elementos indispensáveis ao seu julgamento antes de 
efetivar a matrícula.

Cada instituição de ensino deverá prever no seu Regimento Escolar:
a) os documentos a serem apresentados para transferência;
b) as medidas destinadas a adaptar e/ou classificar o aluno transferido;
c) e os setores internos competentes para realizar e julgar as adaptações e o 

aproveitamento de estudos necessários ao ajustamento do aluno ao novo currículo.
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Nenhuma instituição poderá recusar-se a conceder transferência, a qualquer tempo 
para outra instituição de ensino e ao expedir a transferência do aluno, deverá entregar o 
Histórico Escolar contendo: 

I – identificação completa do instituição de ensino;

II – identificação completa do aluno;

III – informação sobre todas as séries/anos ou períodos, etapas, ciclos ou 
fases cursadas no estabelecimento ou em outros frequentados anteriormente; o 
aproveitamento relativo ao ano, série, período letivo, ciclo ou fase; e a declaração de 
aprovação e/ ou reprovação.

IV – síntese do sistema de avaliação do rendimento escolar adotada pelo 
estabelecimento;

V - assinatura do diretor e do Secretário(a) do estabelecimento, e também os nomes 
por extenso, à máquina, por carimbo, ou em letra de forma, bem como o número 
e o ano dos respectivos atos de designação ou indicação, ressalvados os casos de 
escolas rurais.

É importante lembrar que, segundo a legislação vigente, nenhuma instituição de 
ensino poderá recusar-se a conceder transferência, a qualquer tempo, para outro instituição 
de ensino. No caso de transferência em curso, o aluno deverá receber, além do Histórico 
Escolar, sua Ficha Individual de transferência, com a síntese do respectivo Sistema de 
Avaliação.

De acordo com a Deliberação nº09/01-CEE, a instituição de ensino de origem, tem 
o prazo de trinta (30) dias, a partir da data de recebimento do requerimento, para fornecer 
a transferência e respectivos documentos. Em caso de impossibilidade de cumprimento 
do prazo acima, a instituição deverá fornecer declaração, na qual conste a série/ano para 
qual o aluno está apto a se matricular, anexando cópia de matriz curricular e compromisso 
de expedição de documento definitivo com prazo prorrogado por mais trinta (30) dias.

A Coordenação de Documentação Escolar da SEED orienta que, com a 
informatização, estes documentos deverão ser emitidos o mais rápido possível, para não 
haver prejuízos na vida escolar do aluno. E quando os arquivos escolares são recolhidos pelo 
órgão local ou regional de ensino, a este caberá expedir a documentação de transferência, 
até que haja o credenciamento de uma instituição para tal.
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Atividade – 4 
A análise do 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, 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?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.3 Matrícula em Regime de Progressão Parcial

Esta forma de matrícula se dá quando o aluno 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.

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=151
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5 .Procedimentos pedagógicos para definir o ano/série que o aluno iniciará seus 
estudos numa instituição de ensino

5.1 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. 

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.

5.2 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. 

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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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 e registrada somente na pasta e ficha individual do aluno. 
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Considerações finais
Entendemos que os tópicos apresentados são as principais tarefas que envolvem 

o processo de 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.

Vamos revisar e reforçar o que estudamos sobre Matrícula?
•	 Documentação Escolar: A Secretaria Escolar é responsável pelos serviços de 

escrituração, documentação, correspondência e processos referentes à vida legal do 
instituição de ensino e à vida escolar dos alunos, trabalhando coletivamente com a 
Direção na gestão administrativa e pedagógica do 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 
a 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 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 na opção Cadastro do Aluno. É 
necessário ter o máximo cuidado nesse procedimento, pois os dados informados 

https://www.sere.pr.gov.br/sere/
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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 iniciais - 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 ou de seu correspondente legal, ofertado por instituição de 
ensino regularmente autorizado a funcionar ou de estudos equivalentes aos 
de Ensino Fundamental 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.

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.
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