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                       SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

                            Rua Comendador Custodio Vieira, 332 - Centro CEP 12.600-030 – LORENA -  Tel: (12) 3153-1550/3157-9318 
   

                                                 

COMUNICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE LORENA 
 

MATRICULA ANTECIPADA – 2019 
 
 

O Secretário da Educação de Lorena, conforme dispõe a Resolução SE n.º 45 de 18/07/2018, que estabelece os 

critérios para o Programa de Matrículas Antecipadas/Chamadas Escolar – Ano 2019, 

Informa aos Responsáveis por Crianças e Jovens ou Adultos, que se encontrem fora da escola nesse ano de 2018 e 

que desejem estudar no ano de 2019 para qualquer série/ano, inclusive EJA, que: 

No período de 01 a 31/10/2018 todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino estarão recebendo 

inscrições para cadastramento dos interessados que se encontrem fora da escola nesse ano de 2018 

Informa-se também que as inscrições para cadastramento não significam matrículas. 

Serão divulgados a partir de 05/12/2018: 

1- Resultado da demanda definida para Matrículas dos alunos nos anos a seguir registrados:  

 1.1. Matrícula no 1.º ano do Ensino Fundamental séries iniciais (para alunos da Fase II da Educação Infantil 2018). 

 1.2. Matrícula no 6º ano do Ensino Fundamental séries finais (para alunos do 5.º ano do Ensino Fundamental I). 

 1.3. Matrícula no 1.º ano do Ensino Médio (para alunos 9.º ano do Ensino Fundamental II)  

2- Resultado do atendimento e efetivação da matrícula bem como a respectiva Unidade Escolar de destino dos 

inscritos/cadastrados no período de 01 a 31/10/2018 e que se encontravam fora da escola neste ano de 2018, bem como a 

respectiva Unidade Escolar de destino. 
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Informa-se que a Unidade Escolar de destino será a mais próxima possível da residência do inscrito/cadastrado, não 

necessariamente na mesma Unidade Escolar onde foi efetuada a inscrição/cadastramento no período de 01 a 31/10/2018.  

O Secretário da Educação informa também que serão recebidas no período de 03 a 11/01/2019 as inscrições para 

mudança de Unidade Escolar de matricula dos alunos, por Deslocamento de matrícula, dentro de eventuais vagas, com a 

seguinte ordem de prioridade de atendimento:  

1) alunos inscritos com alteração de endereço  

2) alunos inscritos sem alteração de endereço. 

Informa-se que o resultado sobre o atendimento ou não do pedido de Deslocamento de Matrícula, será publicado a 

partir de 17/01/2019. 

O Secretário da Educação informa finalmente que os requerimentos para Transferência de matrícula e por Intenção 

de Transferência de matrícula, serão recebidos apenas após o início das aulas no ano letivo de 2019. 

Segue Anexo I - Quadro Resumo - Sobre Matrículas Antecipadas SMEL - 2019: 

 

 

JÚLIO CÉSAR BREBAL HESPAÑA 
Secretário da Educação 
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ANEXO I - Quadro Resumo Comunicado SMEL de 04/10/2018 – Sobre Matrículas Antecipadas SMEL - 2019: 

DATA/PERÍODO LOCAL EVENTO OBSERVAÇÃO 

Período de 01 a 31/10/2018 Unidades Escolares 
Inscrições para cadastramento dos interessados, 
que se encontrem fora da escola nesse ano de 2018 
e que desejem estudar no ano de 2019 para qualquer 
série/ano, inclusive EJA, 

 

A partir de 05/12/2018, 

Secretaria Escolar Digital  
SED 

Unidades Escolares 

Secretaria da Educação 

1- Resultado da demanda definida para Matrículas 
dos alunos nos anos a seguir registrados:  

 1.1. Matrícula no 1.º ano do Ensino Fundamental 
séries iniciais (para alunos da Fase II da Educação 
Infantil 2018). 
 1.2. Matrícula no 6º ano do Ensino Fundamental 
séries finais (para alunos do 5.º ano do Ensino 
Fundamental I). 
 1.3. Matrícula no 1.º ano do Ensino Médio (para 
alunos 9.º ano do Ensino Fundamental II)  

2- Resultado do atendimento e efetivação da 
matrícula bem como a respectiva Unidade Escolar de 
destino dos inscritos/cadastrados no período de 01 a 
31/10/2018 e que se encontravam fora da escola 
neste ano de 2018, bem como a respectiva Unidade 
Escolar de destino. 

A Unidade Escolar de destino será a 
mais próxima possível da residência 
do inscrito/cadastrado, não 
necessariamente na mesma Unidade 
Escolar onde foi efetuada a 
inscrição/cadastramento no período 
de 01 a 31/10/2018. 

Período de 03 a 11/01/2019 

Unidades Escolares 

Secretaria da Educação 

Inscrições para mudança de Unidade Escolar de 
matricula dos alunos, por Deslocamento de 
matrícula, dentro de eventuais vagas 

Ordem de atendimento às 
inscrições: 
1) alunos inscritos com alteração de 
endereço  
2) alunos inscritos sem alteração de 
endereço. 

A partir de 17/01/2019 

Secretaria Escolar Digital – 
SED 

Unidades Escolares 

Secretaria da Educação 

Resultado sobre o atendimento ou não do pedido de 
Deslocamento de matrícula 

 

Após o início das aulas no 
ano letivo de 2019 

Unidades Escolares 

 

Requerimentos de Transferência de matrícula e por 
Intenção de Transferência de matrículas, 

 

 


