
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

  

 
Ofício Circular nº 002/2023-GESTOREMREDE/SEDUC                     Recife, 04 de janeiro de 2023.  
 
Senhores(as)  
GESTORES(AS) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 
Olá Gestor(a), 
Informamos que, durante a primeira etapa da matrícula, os pais ou responsáveis acessaram o sistema de 
Matrícula Online para cadastro das informações do estudante e indicação das vagas desejadas. 
 
Observamos que, durante este processo, foram inseridas, pelos pais ou responsáveis, informações de 
modalidade e ano escolar que não correspondem com a idade do estudante cadastrado. Não foi um erro 
gerado pelo sistema de matrícula, mas sim de cadastramento dos pais.  
 
Como efeito deste erro de cadastramento, muitos estudantes ficaram com matrículas reservadas para 
vagas incompatíveis com sua idade. As áreas envolvidas com a concepção e desenvolvimento do sistema de 
matrícula online estão empenhadas em garantir controles que impeçam esses erros de preenchimento para 
os próximos anos. 
 
No entanto, para o processo de matrícula em andamento, serão adotadas medidas que visam corrigir os 
problemas de cadastro, sem dificultar a realização das próximas etapas. 
 
Foram gerados dois links para consulta pelas escolas e adoção dos procedimentos abaixo descritos durante 
o período de confirmação da matrícula (05/01/2023 a 13/01/2023): 
 

 Link 1 – estudantes com cadastro correto.  
Acesso: https://datastudio.google.com/reporting/7df814cc-f22e-48d6-b051-563d83e16211 
 
Os estudantes relacionados neste link poderão ter sua matrícula confirmada normalmente no período 
entre 05/01/2023 e 13/01/2023. São estudantes com situação cadastral regular. 
 
IMPORTANTE LEMBRAR: 
A confirmação só será realizada por meio do sistema SEGE, com a apresentação dos documentos. 
 

 Link 2 – estudantes com erros de cadastramento pelo responsável.  
Acesso: https://datastudio.google.com/reporting/632fcf95-fedb-424c-8457-cedb05ed46c2 
 
Os pais ou responsáveis pelos estudantes relacionados neste link receberão mensagens pelo WhatsApp e e-
mail, orientando que deverão fazer nova escolha de escolas entre os dias 19/01 e 24/01. 
 
Caso os pais ou responsáveis por estes estudantes procurem a unidade para fazer a confirmação da 
matrícula, devem ser informados que não será possível confirmar a matrícula neste momento devido à 
solicitação da vaga ser incompatível com a idade do estudante.  
 
Reforçar que haverá, no período de 19/01 a 24/01 uma nova oportunidade para cadastro e solicitação de 
vagas na rede municipal.  
 
A equipe de sistemas está de prontidão para auxiliar em qualquer dúvida que ainda existam. 
 

SEVERINO ANDRADE 
Secretário de Educação em exercício 

Secretaria de Educação 
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