ANEXO II – Resolução SE-28 de 28-05-2014

Cronograma de atendimento à demanda do ensino médio nas
escolas da rede estadual do município de São Paulo
De 14/7 a 24/7/2014 –
Consulta para confirmação do interesse do aluno concluinte do ensino
fundamental de escola pública, estadual ou municipal, ou de escola da
rede SESI/SP, em cursar o ensino médio em escola estadual.
De 14/7 a 22/8/2014 –
Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos da SE, dos alunos da rede
pública e da rede SESI/ SP que confirmaram interesse em efetuar
matrícula no ensino médio de escola estadual (Fase VI).
De 1/8 a 29/8/2014 –
Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos,
dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2014 e de
candidatos que pretendam retomar os estudos em 2015, demandantes de
vaga em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – EJA (Fase VII).
A partir de 1º/10 –
Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas escolas de
inscrição e nas escolas de destino da matrícula, para os inscritos
conforme incisos II e III do artigo 2º da presente resolução.
A partir de 2/12/2014 –
Inscrição/cadastramento dos candidatos à vaga na rede estadual que
perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipada
2015, executado em 2014, para o ensino médio.
De 2/12 a 15/1/2015 –
Inscrição por deslocamento
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem deslocamento
da matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para
bairro/distrito/município diverso, ou ainda por interesse do próprio aluno
ou de seus responsáveis, após a divulgação dos resultados da matrícula
e antes do início das aulas.
Após o início das aulas –
Inscrição por transferência
– de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem transferência da
matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para
bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo.

Após o início das aulas –
Inscrição por intenção de transferência – de alunos com matrícula ativa
em 2015, que tenham intenção de se transferir de escola, por interesse
próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano letivo.
A partir do mês de junho
– Todos os candidatos cadastrados para os cursos de]Educação de
Jovens e Adultos - EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º
semestre de 2015.
A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre:
– Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos
– EJA e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola de
destino, sendo possível consultar informações em qualquer escola da
rede pública estadual.

