
Adicional de Local de 

Exercício (ALE)

Matrícula 2020



Cronograma da Matrícula 2020

26/08 
a 23/09

Matrícula e 
atualização cadastral 

dos estudantes da 
rede pública

01/10
a 31/10

Inscrição dos 
estudantes de 

outras redes de 
ensino

A partir 
de 28/11

Divulgação do 
resultado da 

matrícula



O que muda em 2020 na rede estadual?



Inova Educação



Inova Educação

Para saber mais:
http://inovaeducacao.escoladeformacao.sp.gov.br/

http://inovaeducacao.escoladeformacao.sp.gov.br/


Rematrícula e
Atualização cadastral pelo celular

1 - Baixar (grátis) aplicativo Minha Escola SP
Play Store (Android) ou Apple Store (iPhone) 
2 - Entrar com seu nome de usuário e senha
Usuário: RG do responsável cadastrado 
(ex: rg1245678sp)
Senha: CPF do responsável cadastrado
(ex: 123456789 - sem dígitos ou pontos)

Aplicativo Minha Escola SP



Rematrícula e
Atualização cadastral pelo celular

App Minha Escola SP
Consulta do boletim escolar

Consulta do cardápio do dia  e 
possibilidade de avaliar a alimentação

Consulta à ficha do aluno
Carteirinha do estudante



Próximos passos



https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar

08/10 
até 

14/10

Fim do 3º 
bimestre

As notas e frequências do 
estudante poderão ser consultadas 

no Aplicativo Minha Escola SP
ou no site:

https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar


21/10 
a 

01/11

Prova 
Brasil

A Prova Brasil é uma 
avaliação realizada em 

todas as escolas do país com 
alunos do 

2º, 5º e 9º do Ensino 
Fundamental e do 3º ano do 

Ensino Médio



21/10 
a 

01/11

Prova 
Brasil

A avaliação é essencial para 
identificar o que estudantes 

já sabem e o que 
precisam aprender.

A participação de todos os 
estudantes é fundamental!



https://sed.educacao.sp.gov.br/consultapublica/consulta

Até
28/11

Resultado da 
matrícula

Até o dia 28/11 o resultado 
da matrícula estará 

disponível no App Minhas 
Escola SP e no site:

https://sed.educacao.sp.gov.br/consultapublica/consulta


Até
28/11

Resultado da 
matrícula

Os estudantes terão 
prioridade de matrícula em 

sua escola de origem. O 
período para solicitações de 

transferência de escola abrirá 
logo em seguida 

(29/11 até 05/12)



01/12 
até 

13/12

Período de 
recuperação

2 semanas de 
recuperação focadas na 

garantia da 
aprendizagem de todos 

os estudantes



Até 
13/12

Fim do ano 
letivo

Resultado final e último 
dia letivo



Dúvidas?



Perguntas Frequentes:

O estudante poderá mudar de escola após o período de matrícula?

O período de transferência ou deslocamento por intenção dos estudantes 
e/ou responsáveis ocorrerá de 29 de novembro a 5 de dezembro. Mais 
informações serão divulgadas em breve.



Perguntas Frequentes:

O estudante poderá ser matriculado em outra escola em 2020?

O primeiro critério para rematrícula é a escola de origem do aluno. Ou 
seja, mesmo que ocorra mudança no endereço de cadastro do 
estudantes, será priorizada a escola em que o estudante está 
matriculado hoje. A matrícula em escola distinta poderá ocorrer caso não 
exista o ciclo em que o estudante irá estudar na escola de origem ou 
caso a família faça a opção pela transferência



Para mais informações acesse:

http://matricula2020.educacao.sp.gov.br/
http://educacao.sp.gov.br
08007700012

http://matricula2020.educacao.sp.gov.br/
http://educacao.sp.gov.br


Obrigada!


