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PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 2020 

 

Período: 18/11/19 a 22/11/19 
Horário de funcionamento da secretaria da escola: 

8h às 11h e das 13h 30min às 16h30min 
 

Para o Ensino Fundamental ficam estabelecidos para a PRÉ-MATRÍCULA ONLINE os seguintes 
critérios: 
a) a matrícula online deve ser realizada pelos responsáveis dos estudantes, no endereço eletrônico 
matriculaonline.sed.sc.gov.br; 
b) serão cadastradas no sistema, por ordem de acesso, na escola próxima da residência ou do trabalho 
dos responsáveis, para os estudantes do Ensino Fundamental; 
c) os responsáveis poderão optar apenas por uma escola; 
 

O sistema de matrícula ONLINE, para os novos estudantes, ficará disponível para a pré-matrícula a 
partir das 9 horas do dia 18/11/2019 até as 23h59min do dia 22/11/2019. 
 

Para garantia da EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA, os responsáveis legais deverão apresentar se à 
Unidade Escolar, no período de 18/11/19 a 25/11/19, com os documentos originais abaixo relacionados: 
 
1. Comprovante de residência original e atualizado que deverá estar no nome dos pais ou responsáveis 
legais do aluno (água, luz, telefone, contrato de aluguel, comprovante de residência original e atualizado 
mais declaração de residência preenchida e assinada pelo responsável da fatura/imóvel); 
2. Certidão de nascimento original;  
3. CPF e Identidade do aluno (se não tiver, providenciar e trazer quando ficar pronto); 
4. Declaração de vacina atualizada (solicitar no Posto de Saúde - levar a caderneta de vacinas); 
5. CPF e Identidade dos pais; 
6. Ficha de Matrícula preenchida e assinada (fornecida pela escola); 
7. Nas matriculas para as turmas do 2° ano ao 9° ano, será necessário apresentar atestado de frequência, 
com indicação do ano/etapa que o estudante está frequentando em 2019; 
8. Histórico Escolar (pode ser entregue até Março de 2020); 
9. Para a matrícula dos alunos do 1° ano, não é necessário apresentar atestado de frequência; 
10. R$ 20,00 da Agenda Escolar que é de uso obrigatório. 
 

As matrículas para o 1° ano do Ensino Fundamental de 09 anos, será para estudantes que tenham 
06 anos completos até dia 31/03/2020. 

Consideraremos o zoneamento, garantindo a escola mais próxima da residência ou trabalho dos 
responsáveis. O critério local de trabalho, será utilizado somente depois de atendidos os alunos que 
residem próximo a escola. 

Durante o período da matricula, haverá um posto de atendimento para os pais que não possuem 
acesso à tecnologia na escola, no período vespertino, das 13h 30min às 16h30min. 
 

Distribuição das turmas para 2020: 
Matutino: 4º, 5º, 8º e 9º ano – 7h30min as 11h30m. 
Vespertino: 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 8º ano – 13h as 17h. 
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