
 

MAPEAMENTO TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 
 
 
Objetivo: 
 

� Mapear as escolas estaduais, municipais e conveniadas que não oferecem 
continuidade de curso em séries posteriores, 6º ano do Ensino Fundamental, 1ª 
série do Ensino Médio, 1º período do 3º segmento, série extinta, e Unidade de 
Ensino paralisada ou extinta. 

 
Orientações às Escolas 

 
1. Os alunos com idade para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental não 

participarão do processo da Matrícula Informatizada. A U.E. realizará ampla 
divulgação informando à comunidade que a matrícula para essa série será feita 
diretamente na Secretaria da escola (pai/responsável) de posse de toda a 
documentação necessária, no período de 26/12/2012 a 04/01/2013; 

2. A renovação da matrícula para os estudantes veteranos, será efetivada na 
secretaria da própria unidade escolar, no período destinado no documento 
Procedimento para Matrícula/2013, antes da matrícula informatizada; 

3. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (TA): Garante a vaga na Unidade Escolar 
para alunos que estudem em escolas que não oferecem continuidade de curso, 6º 
ano do Ensino Fundamental, 1ª série do Ensino Médio, série extinta, e Unidade 
de Ensino paralisada ou extinta. Para a Rede Estadual: a TA será realizada para 
todos os alunos da turma, o aluno que não aceitar a Unidade de Ensino para a 
qual foi transferido, entrará no processo de solicitação de matrículas de alunos 
novatos. O pai/responsável que não aceitar a TA assinará o Termo de 
Desistência de Vaga da Transferência Automática. O servidor da U.E. fará sua 
solicitação de matrícula no Sistema da Matrícula Informatizada ou encaminhará 
para que o Administrador Regional do SGE na Diretoria Regional de Ensino 
efetue a inscrição, passando o mesmo a participar do processo de alocação nos 
mesmos critérios dos demais recorrentes. Para a Rede Municipal: Os alunos e/ou 
responsáveis da Rede Municipal que não concordarem com a escola a qual será 
destinado (a) fará sua solicitação de matrícula no Sistema da Matrícula 
Informatizada, via 0800 ou via internet, passando o mesmo a participar do 
processo de alocação nos mesmos critérios dos demais recorrentes. 

4. A unidade escolar de origem encaminhará via sistema lista constando o nome 
dos alunos, série/ano e telefone de contato, para que a escola de destino possa 
efetuar a matrícula dos mesmos de 19 a 21/12/2012. A matrícula que não for 
efetivada no período determinado, de 26/12 a 04/01/2013 perderá o direito, 
devendo o mesmo participar do processo seguindo os mesmos critérios dos 
alunos novatos. 

5. A TA acontece somente para séries posteriores (6º ano do Ensino Fundamental, 
1ª Série do Ensino Médio e 1º Período do 3º Segmento da Educação de Jovens e 
Adultos). A matrícula para alunos na Educação de Jovens e Adultos deverá 
obedecer a exigência conforme o Procedimento de Matrículas 2013. 

6. A escola deverá inserir os alunos no SGE antes do período de matrícula para 
alunos novatos. 



 

7. No Termo de Desistência de Vaga da Transferência Automática o 
pai/responsável poderá indicar três opções de escola de sua preferência, o que 
não significa que a vaga para uma das escolas indicadas estará garantida. 

8. Dados necessários para solicitação de matrícula: Nome completo do aluno, 
Nome completo da mãe, Nome completo do responsável, Data de nascimento, 
Modalidade, ano/série e turno, Três (3) opções de escolas estaduais ou três 
opções de turnos na mesma escola, Portador de necessidade especial, Ter irmão 
na escola da primeira opção, Município de domicilio, Ter irmão gêmeo. Ao 
realizar a ligação, o pai/responsável deverá ter em mãos um documento da 
escola que confirme a série/ano no qual o aluno encontra-se. 

9. No Termo de Desistência de Vaga da Transferência Automática 
(pai/responsável) e no Recebimento do Termo realizado pelo servidor da U.E., 
ambos deverão ser assinados por extenso no local devido. 

10. O estudante receberá um número de protocolo de sua solicitação e será 
informado no momento da mesma quanto aos turnos e modalidades de ensino 
disponíveis nas unidades escolares de sua preferência. O mesmo deverá ser 
anotado e guardado com o pai/responsável e apresentado no momento de 
efetivar a matrícula na secretaria da escola. 

11. Considera-se aluno novato aquele que: veio transferido das redes de ensino 
federal, municipal, particular ou veio de outros estados, veio de outras unidades 
escolares, da rede estadual de ensino, localizadas em outros municípios do 
Estado do Tocantins, abandonou os estudos em qualquer período letivo, não 
aceitar a Unidade de Ensino para a qual foi transferido através da Transferência 
Automática, que pretende transferir-se para outra unidade escolar, da rede 
estadual de ensino, no mesmo município. 

12. A TA nas turmas de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental só será realizada para os 
turnos matutino e vespertino. Caso exista aluno Menor-Aprendiz e queira 
matricular-se no turno noturno, o mesmo deverá procurar a secretaria da escola 
no período de 12 a 19/01/2013 para realizar sua matrícula, munido da 
documentação comprobatória. 

13. Os casos omissos, não elencados, dúvidas ou ainda que o Diretor da unidade 
escolar considere importante para o correto andamento do processo de 
matrículas para o Ano Letivo de 2013 poderão ser sanados através dos telefones 
(63) 3411 5016/5026. 

14. A escola deverá reunir-se com os pais dos alunos das turmas que 
participarão do processo da Transferência Automática para repasse das 
orientações quanto ao procedimento, bem como a fim de que estejam 
cientes quanto ao fiel cumprimento do cronograma das atividades. Devendo 
fazer registro da reunião com as devidas assinaturas dos pais/responsáveis. 
Para os pais/responsáveis que não comparecerem, enviar bilhete com as 
orientações devendo retornar com a devida assinatura por extenso. 

15. Afixar em locais visíveis da U.E. informações quanto a: Matrícula do 1º ano do 
E.F. (caso oferte), Cronograma das atividades, Perfil de quem deverá recorrer a 
Matricula Informatizada, lista de alunos com ID e outras informações que achar 
pertinente. 

16. Reunir-se com TODOS os servidores da escola para orientações quanto ao 
projeto da Matricula Informatizada. 

17. As escolas municipais de Araguaína farão a transferência automática através do 
SGE. Será criada uma aba específica para o secretário das escolas municipais.  


