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Matrículas

2018
Informações PARA O PROCESSO DE

MATRÍCULA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Autoatendimento do estudante por meio do site www.matriculas.am.gov.br que 
ficará disponível 24 horas.
No Aplicativo para celular MATRÍCULAS AMAZONAS, disponível no Play Store para 
Android ou na App Store para iOS.
Para informações estarão disponíveis os e-mails cmat@seduc.net,
falasemed@gmail.com  e nas Redes Sociais.

internet

Baixe o aplicativo matrículas amazonas ou
acesse o site www.matriculas.am.gov.br

Em TODAS as escolas públicas estaduais do estado e municipal da capital, nas datas 
de acordo com o ensino desejado.

O atendimento será realizado no horário das 8 às 17 horas.
presencial

O candidato poderá reservar a vaga de transferência de aluno da rede pública (do 
estado do Amazonas ou do município de Manaus) ou de novo aluno  para os ensinos: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio (1ª a 3ª série) e 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, tanto na WEB como no Aplicativo de Matrícula e 
no Atendimento Presencial.

Após a reserva da vaga, o candidato maior de 18 anos ou seu responsável legal, quando menor, 
deverá comparecer na Secretaria da escola onde ganhou a vaga, com documentação compro-
batória para efetivar a matrícula.

A Matrícula é Gratuita. É proibida a efetivação de matrícula mediante o pagamento de taxa de 
contribuição ou qualquer exigência de ordem financeira e material.

orientações
gerais

SEDUC
SECRETARIA DE estado de
Educação e qualidade

do ensino



No ato da matrícula, o aluno deve apresentar os seguintes documentos:

1. Comprovante de escolaridade original – guia de transferência ou histórico 
escolar ou ainda declaração de transferência (validade de 30 dias); 
2. Certidão de Nascimento (original e cópia);  

3. CPF e RG (original e cópia) – do responsável pelo aluno menor de idade; obrigatório 
para os alunos do ensino médio e para os alunos maiores de 18 anos de qualquer 
ensino;
4. Comprovante de Residência (cópia) – Fatura de água, energia elétrica ou de 
telefone, do mês que anteceder a matrícula.
5. Cartão de Vacinação do estudante.
6. Duas fotos  3 x 4 recentes.
7. Documento de identificação (com foto) do responsável pela matrícula (original e cópia).

documentação
necessária

público-alvo

a) ALUNO DE REDE PÚBLICA - É aluno regularmente matriculado e que frequentou a 
escola da rede estadual do Amazonas ou municipal de Manaus, até o final do ano 
letivo de 2017.

b) NOVO ALUNO (Ingresso) - É considerado como novo aluno aquele que nunca 
estudou; que veio da escola particular; da rede municipal dos outros municí-

pios do interior do Estado do Amazonas; que não estudou em 2017 ou ainda oriundo 
de outros estados ou países.

c) NOVO ALUNO (Reingresso)  -  Quem estudou na Rede Pública de Ensino Estadual 
do Amazonas ou na Rede Municipal de Manaus em 2017 e não concluiu o ano letivo 
(DESISTENTE).

calendário
de matrícuas

Alunos da Rede Pública
Rematrícula:
18 a 29 de dezembro
de 2017

Alunos com
deficiência

Retardatários

Atendimento
Web/Aplicativo/Presencial:
11 a 12 de janeiro de 2018

Atendimento
Web/Aplicativo/Presencial:
A partir de 19 de janeiro de
2018

Reordenamento:
02 e 03 de janeiro de
2018

Confirmação de
Reordenamento:
04 e 05 de janeiro de 2018

Novos Alunos
Cadastro WEB/APLICATIVO:
A partir de 01 de dezembro de 2017

Atendimento WEB/APLICATIVO:
13 a 18 de janeiro de 2018

Atendimento Presencial:
15 a 18 de janeiro de 2018

Transferência WEB/APLICATIVO:
06 a 10 de janeiro de 2018

Transferência Presencial:
08 a 10 de janeiro de 2018

Baixe o aplicativo matrículas amazonas ou
acesse o site www.matriculas.am.gov.br


