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•Atualização dos endereços cadastrais (principalmente 
turmas Maternal II, PRÉ-ESCOLA e 5º ANO);

•DEFINIÇÃO - TURMAS DE PRÉ-ESCOLA E 5º ANO;
•INSCRIÇÃO DE ALUNOS FORA DA REDE (ENSINO 
FUNDAMENTAL E EJA) - todas as unidades estão aptas a 
realizar inscrição, solicitamos que divulguem principalmente 
a inscrição para EJA (Ens. Médio e fundamental);

23/08 A 
17/09

• Coleta do quadro resumo (TODAS AS UNIDADES);
•DEMANDA ESCOLAR JARDIM /2022 - Para alunos que
frequentam o Maternal II e deverão ser encaminhados para o
Jardim da rede municipal. As unidades deverão encaminhar os
dados dos alunos na planilha modelo (em anexo) e devolver
até o dia 20/09 por e-mail
(educ.planejamentoescolar@aruja.sp.gov.br).

20/09 a 23/09

•Coleta de classes - Data provavel do inicio das aulas 
07/02/2022 (TODAS AS UNIDADES);

24/09 a 05/10

• INSCRIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL I E INFANTIL II - Para os 
alunos fora da rede municipal candidatos a vaga na 
EDUCAÇÃO INFANTIL I (creche) e INFANTIL II (pré-escola) 01/10 a 28/10

• Compatibilização e matrícula automática entre 
demanda Definida e as vagas existentes (SISTEMA 
SED);06/10 a 12/10

•Ajuste manual de matrículas pelas Unidades e SMEA -
Unidades que possuem turmas de PRÉ-ESCOLA e 5º ANO 
devem verificar se todos os alunos foram compatibilizados 
para a unidade mais próxima da residencia, lembrando que 
só será compatibilizado o aluno que foi definido.

13/10 a 20/10

• Digitação da Matriz curricular (TODAS AS 
UNIDADES)25/10 a 28/10
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•Homologação da Matriz Curricular - SMEA
•Entrega do resultado da Demanda para JARDIM 2022 
para conferencia das unidades. As unidades de destino 
deverão organizar o cronograma de matricula e 
comunicar as unidades de origem.

01/11 a 12/11

•DIVULGAÇÃO dos resultados da demanda/ inscrição de 
fundamental (1º ano, 6º ano e EJA) para matrícula;

•DIVULGAÇÃO da demanda para o Jardim;A partir de 19/11

•Alteração de demanda de Jardim: As unidades deverão 
encaminhar a solicitação de alteração de demanda, conforme 
orientações que serão enviadas por e-mail.24/09

•Inscrição de aluno fora da rede - candidatos que perderam o 
prazo ou NÃO FORAM DEFINIDOS;A partir de 06/12

•Compatibilização automática  periódica e semanal dos alunos 
inscritos;A parti de 14/12

•Digitação do RENDIMENTO FINAL - TODAS AS UNIDADES 
ENSINO FUNDAMENTAL;23/12 a 30/12

•Inscrição por deslocamento de matricula com ou sem alteração 
de endereço, para alunos que necessitam alterar a demanda -
alunos que foram encaminhados para o 1º ano ou 6º ano;03/01 a 06/01

•Divulgação do resultado das inscrições por deslocamento;

19/01

•NCOM - lançar "não comparecimento" no sistema SED, após 
esgotarem todas as possibilidade de contato (devidamente 
registrado), a unidade terá 5 dias para realizar o lançamento no 
sistema SED;

15 dias após o 
inicio das aulas


