
Renovação de matrícula do ano letivo anterior para o atual, você acessa MATRÍCULA / RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Insere os anos de processamento de fechamento/início do ano letivo em questão, o curso e o período do 

ano anterior a ser renovado e clique em VISUALIZAR RENOVAÇÃO. 

Notem que aparecem todas as turmas do ano letivo anterior a serem renovadas esse ano acima. 

Selecione o aluno a ser renovado. No caso de aluno que já estava em sua Unidade e continuará esse ano, 

escolha as opções na coluna curso, turno, calendário e a turma atual para onde esse aluno irá no atual ano 

letivo. 

Para aqueles alunos que estavam em sua Unidade, porém já iniciaram o atual ano letivo em outra Unidade 

e não constam em sua lista desse ano, marque a opção TRANSF. P/ REDE para deixá-los disponíveis para 

outras escolas os localizarem em pré-matrícula e poder inseri-los em suas respectivas turmas. 



Para os alunos que estavam em sua Unidade, porém iniciaram o atual ano letivo fora da rede (em uma 

escola particular, estadual/municipal ou em outros municípios, preencha todas as informações (nesse 

exemplo de escola estadual o sistema solicitou o preenchimento dos campos estado, município e escola 

de destino). Lembrando que nesses casos é necessário o preenchimento de todos os campos para 

conseguir finalizar, assim caso pesquisa a escola e não encontre é necessário cadastrá-la no sistema (vide 

outro tutorial de como cadastrar escolas). 

Caso os alunos selecionados forem para uma mesma escola fora da rede é possível preencher a opção na 

parte de cima escola de destino para os alunos selecionados, assim todos os alunos selecionados e 

marcados com a opção transferência para outras redes irão ser marcados com a opção para essa mesma 

escola. 

Obs: Ao pesquisar uma escola o ideal é inserir uma palavra chave e pesquisar ao invés do nome completo, 

assim a pesquisa fica mais efetiva (ex: EE Lizete Paulino Teixeira, pesquise por Lizete). 

Depois de escolher as opções de renovações para todos os alunos da turma, clique no botão confirmar 

renovação dos alunos selecionados e aguarde aparecer a mensagem no canto superior esquerdo 

renovação salva com sucesso.  

Aguarde um bom tempo até o sistema processar as informações e assim os alunos irão aparecer nas 

turmas, após o sistema terminar o processamento. 


