
 
 
 

 
Ofício nº 567/DREA/CIRCULAR 

Araguaína 27 de dezembro de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a)  

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  

 
 
 
 
 
Assunto: Novas Orientações para a Matrícula Informatizada e formulário de solicitação 

de vagas 
 
 
                              Senhor(a) Diretor(a), 
 
                               
                              Disponibilizo abaixo, orientações sobre a matrícula informatizada bem 
como, o formulário de solicitação de vagas para alunos novatos, em anexo.                                                
Solicito de Vossa Senhoria o empenho no atendimento às orientações para que o processo de 
matrícula informatizada seja um sucesso. Nos colocamos a disposição para maiores 
informações através dos ramais 63 3411 5016/5026/5011, com Rosana Morales, Edílson 
Ribeiro e inspetores escolares. 
 
 
 
1º - Transferência Automática: 
 

1.1 –
 Informo que foi desenvolvida uma nova funcionalidade para envio dos alunos da 
Transferência Automática das Escolas Estaduais da SEDE.Essa funcionalidade 
permite enviar a turma toda de uma única vez, menu 2 -> 2.11.5. Solicito que 
mesmo tendo entregado a lista impressa na escola de destino, façam a transferência 
automática através desta ferramenta; 
 

2° - Afixe cartaz, com as datas de efetivação da matrícula da Transferência Automática( 26/12 

a 07/01/2013); 
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3º - Caso o aluno da Transferência Automática não concordarem com a U. E de destino, o 
mesmo deverá preencher o Termo de Desistência de Vaga e informar três opções de 
Unidade Escolar; 

 
4º - A Unidade Escolar de origem será responsável para inserir no sistema a solicitação dos 

alunos desistentes da Transferência Automática, com as opções informadas pelo aluno; 
 
5º - Por questões técnicas, não teremos matrículas via telefone 0800 635050; o atendimento via 

telefone será apenas um suporte aos alunos novatos na solicitação de matrícula; 
 

6º - As solicitação de pré-matrículas para alunos novatos dar-se-ão por meio da internet no site 
www.seduc.to.gov.br, ou mediante preenchimento da ficha de solicitação de vaga, que 
deverá estar disponível em todas as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino(12 a 

18/01/2013); 
 
7º - A Unidade Escolar que receber a ficha de solicitação de vaga, independentemente de ter 

sido a Unidade Escolar indicada pelo aluno/responsável, como uma das opções, fará a 
inserção das informações da ficha no sistema, gerando um ID/número de protocolo; 

 
8º - Havendo disponibilidade, a Unidade Escolar disponibilizará computadores conectados à 

internet para quem desejar efetuar as pré-matrículas online; 
 
9º - Afixar cartaz informando às datas das matrículas para alunos novatos; 
 
10º - Nos dias 24, 25 e 28 de janeiro de 2013, o pai ou responsável, de posse do 

ID/protocolo da solicitação, entrará no site: www.seduc.to.gov.br ou ligará no 0800635050 
para confirmar onde o aluno foi alocado para, imediatamente, dirigir-se a escola para 
efetivar a matrícula. 
 

 
                                  Atenciosamente, 
  
 

 

JORGE LUIZ EDEIROS DA CUNHA 

Diretor Regional de Ensino  

 


