É possível reservar vaga em duas escolas?
Não, o sistema gera a reserva de vagas
apenas para uma escola.
Depois de efetuada a reserva, o que precisa
fazer para confirmar a matrícula?
O aluno ou o responsável legal por ele, terá
três dias úteis para confirmar a matrícula na
escola selecionada, levando os documentos
necessários para garantir a vaga. Após esse
período, se a vaga não for confirmada, será
cancelada a reserva.
Matrículas também servem para EJA
(Educação de Jovens e Adultos)?
Sim. O EJA se enquadra na modalidade Novos
Alunos.

Como faço para atualizar o meu cadastro?
Preciso atualizar para conseguir fazer a
reserva de vagas pelo site das Matrículas?
É preciso ir a uma escola municipal de Manaus
ou uma estadual da Capital ou do Interior e
solicitar a alteração dos dados. Mas é possível
fazer a reserva de vagas pelo site antes de
atualizar o cadastro. Faça o procedimento de
reserva e quando for à unidade de ensino
escolhida entregar a documentação do aluno
solicite a atualização do cadastro.
Transferência serve para quem está saindo da
escola particular para a pública?
Não. Transferência é apenas entre escolas da
rede pública de ensino. Aluno da rede privada
vai para a escola pública como Novo Aluno.

Quais documentos precisa apresentar para
efetuar a matrícula de um aluno que pediu
transferência de escola?
• Comprovante de escolaridade original
• Guia de transferência (caso o candidato
venha da rede particular, federal, de outro
Estado, ou municipal do interior do Estado)
• Histórico escolar ou declaração de
transferência com validade de 30 dias;
• Certidão de nascimento (original e cópia);
• CPF e RG (original e cópia) do responsável
pelo aluno menor de idade;

Quando preencho os dados aparece ”NO
DATA AVAILABLE". O que pode estar
acontecendo?
Houve uma instabilidade no início do processo
de matrícula que foi sanada. Se o problema
persistir, verifique sua conexão de internet.
Se ainda assim o problema continuar, envie
um e-mail para sacp@prodam.am.gov.br que
iremos verificar o ocorrido.

Para os alunos maiores de 18 anos, de qualquer modalidade
de ensino, será obrigatória a apresentação de comprovante
de residência (cópia do último mês que anteceder a
matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4
recentes do aluno e documento de identificação com foto
(original e cópia) do responsável pela matrícula.

Depois de efetuada a reserva, o que precisa
fazer para confirmar a matrícula?
O aluno ou o responsável legal por ele, terá
três dias úteis para confirmar a matrícula na
escola selecionada, levando os documentos
necessários para garantir a vaga. Após esse
período, se a vaga não for confirmada, será
cancelada a reserva.

Não consigo digitar o nome da escola. O
sistema não permite.
O sistema exibe as escolas disponíveis de
acordo com a fase/série do aluno. Se o
sistema não mostra a escola é porque a
escola não atende a fase/série do aluno ou
porque a escola recebe alunos apenas pelo
processo seletivo. Por favor, procure a
rede de ensino da escola para mais
informações.
Digito o nome do aluno e informa que ele
não existe. O que pode ser?
Se o aluno vai estudar pela primeira vez em
uma escola da rede pública deverá ser
realizado o cadastro do aluno. Caso já seja
aluno da rede, tente informar o código do
aluno. Se o problema persistir, enviei um
e-mail para sacp@prodam.am.gov.br.
Meu login está dando inválido.
Verifique se os dados de CPF e Senha estão
corretos e tente novamente. Se o
problema persistir, envie um e-mail para
sacp@prodam.am.gov.br, ou ligue 21216490, ou 0800-092-2626.

Meu CPF está dando inválido.
Tente digitar novamente o número.
Digite novamente com calma e atenção,
porque alguma numeração pode ter sido
digitada errada ou em duplicidade. Se
problema persistir envie um e-mail para
sacp@prodam.am.gov.br , informando nome
completo e o número do CPF.
O que significa matrícula de certidão?
Em um dos campos de preenchimento do précadastro, é solicitado o número de registro do
aluno (Sigeam) ou a Certidão de Nascimento.
Os novos modelos de certidão, expedidos a
partir de 1º de janeiro de 2010 possuem um
número de identificação, denominado
matrícula, composto por 32 dígitos em
formato padronizado nacionalmente.
Portanto, você pode realizar esse cadastro
preenchendo o campo tanto com o número
Sigeam, quanto com o número de registro da
certidão de nascimento do aluno.
Onde encontro o número do registro do
Sigeam?
No boletim do aluno.

Esqueci a senha do cadastro.
Clique na opção “Esqueci a Senha” que está logo
abaixo do campo de senha, informe o CPF e
acesse sua caixa de e-mail para redefinir a
senha.
O e-mail informado no cadastro está desativado
e não consigo receber a mensagem para
redefinir a senha. O que devo fazer?
Você pode fazer um novo cadastro de
responsável, que depois é possível recuperar as
informações do cadastro do aluno.
Na tela aparece a mensagem de que minha
conexão não é particular e que invasores podem
estar tentando entrar no sistema.
Isto pode ser um problema no certificado de
segurança no seu smartphone.
Este app não funciona.
O Portal de Matrículas está funcionando
normalmente. Por favor, envie um e-mail para
sacp@prodam.am.gov.br detalhando qual o seu
problema, para que possamos ajudá-lo.

Como “inserir aluno” no site?
Como devo fazer a reserva de vaga de aluno
novo?
O período para a reserva de vaga de alunos
novos na rede pública inicia em 14/1/2019
(alunos com deficiência) e 16/1/2019 para os
demais estudantes. De 9 a 13 de janeiro o
sistema está liberado apenas para a
transferência de alunos que já estudam na
rede pública de ensino e que desejam mudar de
escola.
Reclama que o site não funciona, mas os
técnicos dizem que está “ok”
O site está funcionando normalmente. Caso
você tenha dúvidas sobre o seu
funcionamento, envie um e-mail para
sacp@prodam.am.gov.br.

Há três opções para você realizar o cadastro
do aluno. Se optares pela primeira, é
necessário inserir o nome completo do
estudante, data de nascimento e nome da mãe
e selecionar a tecla "buscar". Não é preciso
incluir a matrícula da certidão nem o código do
aluno. Estamos sempre à disposição.
Como é feita a Confirmação da Matrícula?
A mensagem "reserva de vaga efetuada com
sucesso” significa que você conseguiu
encerrar o processo no Portal de Matrículas.
Após isso, você tem até três dias úteis para
levar os documentos do aluno até à unidade
de ensino escolhida e concluir o processo de
matrícula.

Não consegui acessar o site.

É possível fazer alteração de cadastros?

Tivemos um problema técnico em nosso
servidor que já foi resolvido. O Portal de
Matrículas está operando normalmente.
Pedimos desculpas pelo transtorno.

Enquanto o processo de reserva da vaga não
tiver sido concluído, é possível acessar a
opção “editar dados” e fazer as correções. Se
o processo já tiver sido concluído, as
informações só podem ser corrigidas na
escola onde foi feita a reserva da vaga.

O CPF do aluno é obrigatório?
O número do CPF do estudante não é uma informação
obrigatória para a realização da reserva de vaga. A data
de emissão da certidão de nascimento e cartório são
necessários.
Educação Infantil
A reserva de vaga para a educação infantil só está
disponível para crianças com quatro anos que
nasceram até o dia 31 de março.
Matrículas do Município de Manacapuru
O sistema não está liberado para realizar a reserva da
vaga da rede municipal de ensino de Manacapuru. Por
favor, procure a secretaria de educação do município.

Qual a idade mínima que a criança deve ter para
se solicitar reserva de vaga para Centro
Municipal de Educação Infantil (Cmei)?
A reserva de vaga para a Educação Infantil só
está disponível para crianças a partir de 4 anos
completos até o dia 31 de março de 2019.
Posso fazer matrículas nas escolas municipais do
interior?
O sistema está atendendo, neste ano, apenas a
rede estadual e as redes municipais de Manaus e
Iranduba. O sistema não está liberado para
realizar a reserva da vaga da rede municipal de
ensino de outros municípios. Por favor, procure a
secretaria de educação do município.

Na ausência do documento de RG ou outro oficial com
foto, o que devo fazer?

Como faço para matricular aluno estrangeiro?

Para os alunos menores de idade que não dispõem de
RG ou documento oficial com foto, é possível efetivar a
matrícula com a certidão de nascimento. No caso dos
maiores de idade que não tiverem RG, será aceito outro
documento oficial com foto. Em casos excepcionais,
onde o candidato à vaga não tenha nenhum dos
documentos, será dado um prazo para entrega do
mesmo na escola de destino. A ausência do documento
não impede a matrícula.

A matrícula de alunos estrangeiros é feita apenas
de forma presencial em qualquer escola da rede
pública municipal e estadual de ensino de Manaus.
Caso não tenha a certidão de nascimento nacional
do estudante estrangeiro, apresentar o CPF, ou
número do passaporte. Ainda assim, se não
houver a documentação, será feita a matrícula e
os responsáveis têm um prazo para providenciar
e atualizar as informações na escola.
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