


Manual da Matrícula 

Os interessados em ingressar na rede pública estadual de 

educação no ano letivo de 2023 podem pleitear uma vaga em uma das 

1.011 escolas a partir do dia 23 de novembro. A solicitação deverá ser 

feita de forma on-line até o dia 11 de dezembro. 

Podem solicitar vaga nas escolas estaduais alunos oriundos de 

outras redes de ensino (municipal, federal e privada) e ou de outros 

Estados; além de alunos que deixaram de estudar e tenham interesse 

de retomar os estudos. 

Para realizar a matrícula informatizada é preciso ter em mãos as 

seguintes informações: nome completo do aluno; data de nascimento; 

CPF do aluno (ou do responsável); endereço; telefone para contato; e 

a etapa de ensino, série e turno no qual deseja se matricular. 

Além dos dados pessoais, será necessário indicar três opções de 

escola estadual nas quais deseja estudar. O sistema fará a alocação 

com base nas indicações do aluno e no número de vagas disponível em 

cada unidade escolar. 

Links Importantes 

Site da Matrícula: https://matricula.go.gov.br 

O passo a passo considera o acesso aos portais utilizando um computador com 

navegador compatível (Chrome, Edge, Firefox, Safari). 
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https://matricula.go.gov.br/matricula/website/index.html


SOLICITAR NOVA MATRICULA- PASSO A PASSO 

1. Acessar o site da matrícula: solicitar as vagas dentro do período

de 23/11/2022 a 11/12/2022 no site https://matricula.go.gov.br;

2. Botão Solicitar Matrícula: clicar no botão ''Solicitar Matrícula''

usuário será redirecionado para a o formulário de solicitação.

3. Preencher o formulário de solicitação de matrícula: O usuário

deverá preencher os dados do Responsável e do Aluno

no formulário, sempre atento aos campos obrigatórios.

Caso tenha sido o próprio aluno a realizar sua matrícula, 

selecionar Grau de Parentesco: O Aluno.

4. Enviar o Formulário: Ao preencher todos os campos do

formulário de matrícula, o usuário deverá guardar bem o número

da solicitação. Será necessário para saber a escola que o aluno irá

estudar.
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O Comprovante de solicitação é emitido assim que você 

SALVAR o formulário. Ele é enviado automaticamente para o e-mail 

informado. Guarde muito bem o número de solicitação para, no 

período de 19/12 a 22/12/2022, você retornar ao site e verificar em 

qual Unidade Escolar o aluno foi alocado. 

Confira todos os dados do comprovante, verifique se é 

necessário mudar alguma informação. Somente dados pessoais não 

podem ser atualizados, estes dados, caso necessário, serão 

corrigidos no momento da efetivação. 

Este número também pode ser usado para realizar alterações 

na solicitação, ou para reimprimir o comprovante. Para isto, basta 

acessar o site novamente e clicar em AL TERAR/1 M PRI MI R. 

EFETIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

O período de efetivação de matrícula vai de 19/12/2022 

até 22/12/2022. Durante este período, o responsável deverá acessar o 

site da matrícula e verificar onde o aluno foi alocado, clicando no botão 

"Consultar 

Alocação".

A consulta poderá ser feita pelo número da solicitação gerado no 

envio do formulário ou pelo nome do aluno junto ao nome da mãe do 
mesmo.

Após verificar a escola em que o aluno foi alocado, basta comparecer 
na unidade escolar definida com todos os documentos pessoais do aluno 

dentro do período de efetivação.

Se você fez a solicitação de matrícula e por algum motivo não 
deseja mais estudar na rede estadual, não é necessário cancelar a 

solicitação. Basta não efetivar a matrícula que a solicitação será 
automaticamente cancelada. 
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