Secretaria da Educação do Estado Da Bahia

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2018/2019
1. Descrição das Atividades
Este documento descreve as orientações para impressão, através do Sistema de Gestão Escolar - SGE,
das cartas de renovação de matricula ou carta Informativa, bem como os procedimentos para o
lançamento dessas informações no SGE.

2. Considerações:
O processo de renovação consiste na confirmação da matrícula para permanência do aluno na mesma
unidade escolar onde está regularmente matriculado em 2018 para o próximo período letivo.
O processo de renovação será realizado conforme o fluxo abaixo:

1º Passo

4º Passo
Lançar dados e
acompanhar a
renovação no SGE

Unidade Escolar

Aluno ou responsável
Entregar a carta a
Secretaria Escolar

2º Passo

3º Passo

O sistema emitirá dois modelos de carta:


Cartas de Renovação – para os alunos cuja unidade escolar oferece a série que o aluno cursará em
2019.



Cartas Informativas – para os alunos cuja unidade escolar não oferece a série que o aluno cursará
em 2019.

ATENÇÃO!
Ao gerar as cartas, o sistema, baseado na oferta de ensino da escola automaticamente
identificará o modelo de carta da classe – Renovação ou Informativa.
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3. Descrição dos passos
3.1 Impressão e Distribuição das cartas de renovação

3.1.1 Acesse Gestão Escolar -> Configuração Anual -> Renovação de Matrícula -> Carta de
Renovação. O sistema exibirá a tela Relatório Carta de Renovação de Matrícula (Figura 1).

Figura 1

3.1.2 Selecione o “Período Letivo”;

3.1.3 Os demais campos não são obrigatórios, mas para facilitar o controle da impressão é
recomendável que a escola preencha todos os campos “Tipo de Ensino”, “Modalidade”,
“Submodalidade”, “Série”, “Período do dia” e “Classe”;

3.1.4 Clique no botão “Gerar”. O sistema exibirá em arquivo PDF com as cartas de renovação ou
informativa de todos os alunos da classe.
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Figura 2
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3.1.5 Clique no ícone imprimir.

ATENÇÃO!


As cartas não serão geradas para os alunos das séries finais - concluintes da Educação
Básica, nas diversas modalidades, como por exemplo, 3ª série do Ensino Médio. Os alunos
matriculados nessas séries se forem reprovados serão rematriculados, automaticamente,
pelo SGE, durante o planejamento de alunos.



È importante alertar os alunos que fizeram a opção pela Não Renovação que a carta
possui um Código de Renovação (Figura 2) que permitirá que o aluno realize sua
matrícula através da Internet, se assim desejar.

3.2 Reimpressão da Carta
Existem alguns motivos pelos quais a escola pode imprimir novamente a carta de renovação:
3.2.1 Com um novo código de renovação:
Quando o aluno comunicar o extravio ou a perda da carta de renovação, a carta deve ser reimpressa
com o novo código. No momento da reimpressão o código anterior será automaticamente cancelado.
3.2.1.1 Acesse Gestão Escolar -> Configuração Anual -> Renovação de Matrícula -> Novo
Código de Renovação. O sistema exibirá a tela Consultar Aluno - Gerar Novo Código de Renovação.
3.2.1.2 Selecione o período letivo e digite o nome do aluno ou RM. Ao fazer a consulta pelo nome do
aluno, utilize os demais campos (sexo, data de nascimento e nome da mãe) para melhorar a pesquisa.
Em seguida, clique no botão “Consultar” (Figura 1). O sistema exibirá os dados do aluno.

Figura 1
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3.2.1.3 Clique no botão “Gerar Novo Código” (Figura 1). O sistema exibirá a seguinte mensagem:

Figura 2

3.2.1.4 Clique no botão “Sim”. O sistema exibirá, em arquivo PDF, a carta de renovação do aluno.
3.2.1.5 Imprima a carta.
3.2.2 Com o mesmo código de renovação:
A carta deve ser reimpressa com o mesmo código nas demais situações, seguindo as orientações
descritas no item 3.2.1 – Por aluno.

3.3 Distribuição das Cartas de Renovação
Feita a impressão das cartas de renovação, cabe à unidade escolar organizar a distribuição das cartas
por série e turno para garantir que todos os alunos recebam as cartas.

ATENÇÃO!
Para o aluno menor de 16 anos, a carta de renovação deve ser entregue aos
responsáveis.

3.4 Preenchimento e Devolução das Cartas de Renovação
No ato de devolução da carta, na Secretaria Escolar, pelo aluno ou responsável, cabe ao atendente
destacar e entregar ao aluno ou responsável a “via do aluno” carimbada e assinada.
As vias da escola devem ser organizadas por classe para facilitar o lançamento dos dados no SGE.
Caso o aluno ou responsável prefira, a renovação também pode ser feita pela internet no site
www.educacao.ba.gov.br

3.5 Lançamento dos dados de Renovação no SGE
Será responsabilidade da UEE lançar no SGE a opção de renovação de matrícula dos seus alunos para
2018.
Para facilitar a digitação dos dados da renovação no SGE é importante organizar as cartas de renovação
por classe e ordem alfabética.
 As opções de séries apresentadas para aluno na carta de renovação foram baseadas na série na qual
o aluno está matriculado no ano vigente e na oferta da escola para o próximo ano. Caso a escola tenha
anexos e a escola não oferte possibilidade de continuidade e seus anexos ofertem a carta de renovação
informará essa possibilidade sinalizando as séries e os anexos no caso de escolas que possuam mais de
um anexo. Sendo assim, é importante verificar a idade do aluno, caso ele tenha feito opção pelas ofertas
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da EJA (Tempo Formativo e Tempo de Aprender) e PROEJA – Médio e Fundamental.

3.5.1

No menu selecione Gestão Escolar -> Configuração Anual -> Renovação de Matrícula ->

opções de renovação. O sistema exibirá a tela “Consultar alunos para renovação de matrícula”. (Figura
1)
3.5.2 Informar “período letivo”, “tipo de ensino”, “modalidade”, “submodalidade”, “série”, “período do
dia”, “classe” e clique no botão “consultar”.

3.5.3 O sistema exibirá a tela “consultar alunos para renovação de matrícula” (Figura 1).

Figura 1

Figura 2
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A partir desse momento as informações da carta de renovação podem ser lançadas aluno a aluno,
conforme a informação da carta de renovação devolvida a secretaria pelo aluno ou pais/responsáveis,
datada e assinada.



Na coluna “Opções de renovação”, caso a opção seja “SIM” deve ser informada necessariamente
em que serie se dará a renovação na coluna “Série destino” e se for o caso em que anexo da escola
e em qual série. Vide Figura 2.



Caso na coluna “Opções de renovação”, fique a informação “selecione” esse aluno será
considerado como uma não renovação. Para que esses equívocos sejam evitados, atentem para os
relatórios do item 3.2.

3.6 Relatórios
Após indicar as opções de renovação é importante confirmar se os dados lançados no sistema estão corretos
através dos relatórios disponíveis no SGE

3.6.1 Detalhado de Pendência
3.6.1.1 No menu, selecione Gestão Escolar -> Configuração Anual -> Renovação de Matrícula
-> relatórios >detalhado de pendência. O sistema exibirá a tela “Consultar relatório
detalhado de pendência”. (Figura 3)

.
Figura 3

3.6.1.2 Informe o “Período Letivo”, “tipo de ensino”, “modalidade”.
3.6.1.3 Informe a pendência: “carta de renovação não emitida ou carta de renovação emitida sem
registro de opção de renovação” e clique no botão “consultar”.
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3.6.1.3.1 Carta de renovação não emitida

- caso esta tenha sido a opção o sistema exibirá a tela

abaixo “consultar relatório de pendências” e o sistema listará todos os alunos que não tiveram
cartas de renovação emitidas e consequentemente não entregues aos alunos (figura 4). Esse
relatório ajuda a escola a não deixar de emitir as cartas de renovação de matricula para todas as
classes e alunos de sua escola.

Figura 4
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Caso escola deseje imprimir o relatório deve clicar no botão “imprimir”. O sistema exibirá o relatório abaixo:

3.6.1.3.2 Carta de renovação emitida sem registro de opção de renovação: caso esta tenha

sido a opção o sistema exibirá a tela abaixo “consultar relatório de pendências” e o sistema
listará todos os alunos que tiveram cartas de renovação emitidas e consequentemente não
entregues (figura 4). Esse relatório ajuda a escola a não deixar de emitir as cartas de renovação
de matricula para todas as classes da escola.
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Caso escola deseje imprimir o relatório deve clicar no botão “imprimir”. O sistema exibirá o relatório abaixo:

ATENÇÃO!
Os alunos que não renovaram a matrícula para 2019 (transferidos por interesse próprio e
concluintes) poderão efetivar a matrícula em uma escola da Rede Estadual ou através da
Internet, seguindo o calendário da Portaria de Matrícula.
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