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Ofício Circular nº 145/2022 -GESTOREMREDE/SEDUC            Recife, 26 de agosto de 2022. 
 
 
Senhoras e Senhores, 
Gestores (as) das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife 
 
Assunto: Cronograma de Matrículas 2023 
 
 
                 Considerando o planejamento e a execução do processo de matrículas para o ano letivo de 2023, 
a Secretaria Executiva de Gestão de Rede (SEGRE), por meio do Setor de Informações e Ordenamento de 
Rede – SIORE, informa para conhecimento e ampla divulgação com toda comunidade escolar, as etapas do 
processo de matrículas da Rede Municipal de Ensino do Recife, a saber:  
 

1. Matrícula para novatos da Rede Municipal de Ensino – para essa etapa é necessário que a 
gestão das unidades educacionais encaminhem ao SIORE, os dados referentes à 
Capacidade Instalada/Previsão de Vagas, no período de 10 a 21/10/2022, através do e-
mail abaixo informado; 
 

2. Renovação de matrícula para o ano letivo de 2023 – ocorrerá de forma automática no 
Sistema, porém, será possível a consulta aos pais/responsáveis para saber se pretentem 
manter os estudantes na unidade ou desejam solicitar a transferência. Também será 
possível a atualização dos dados cadastrais dos estudantes, principalmente no que se diz 
respeito à inserção do CPF deles.  

                                    
                  Por oportuno, salientamos que os pais/responsáveis que necessitarem ou desejarem mudar de 
unidade de ensino, devem estar devidamente informados do período destinado à transferência entre as 
unidades educacionais da Rede, considerando que o processo ocorrerá de 19 a 30/09/2022. Para tanto, a 
equipe gestora deve publicizar essa informação, deixando-a em local visível e acessível ao público em geral. 
Ressaltamos que a não solicitação das transferências no decurso, implica na inteira responsabilidade dos 
pais/responsáveis pelo indeferimento da solicitação, visto não ser posteriormente, possível a garantia da 
vaga. 

                
                 Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o SIORE, através dos telefones (81) 3355-
5954 e 3355-5955. 

                   
                    Seguem abaixo, o cronograma de matrículas e os respectivos e-mails, para o envio das 
informações relativas ao descrito no item 1. 
                   
                    Na oportunidade apresentamos nossas cordiais saudações. 
 

Atenciosamente, 
 

   GLEIBSON CAVALCANTI 
   Secretário Executivo de Gestão de Rede 
   Secretaria de Educação 
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS 2022/2023 
 

ETAPAS DATAS 

Solicitação de TRANSFERÊNCIA das unidades 
educacionais da Rede Municipal 

ATÉ 30/06/2022 

Processo de Matrícula para REDE ESTADUAL ATÉ 30/06/2022 

Solicitação de TRANSFERÊNCIA das unidades 
educacionais da Rede Municipal (por busca 
espontânea) 

19 a 30 de SETEMBRO de 2022 

Capacidade Instalada/Previsão de Matrículas e vagas 10 a 21 de OUTUBRO de 2022 

INSCRIÇÃO DE NOVATOS 
22 de NOVEMBRO a 11 de DEZEMBRO de 

2022 

CONFIRMAÇÃO DE NOVATOS 03 a 13 de JANEIRO de 2023 

 
 

E-MAILS: 
 

RPA E-MAIL 

1 matriculasrpa1@gmail.com 

2 matriculasrpa2@gmail.com 

3 matricularpa03@gmail.com 

4 matriculasrpa4@gmail.com 

5 matricularpa5@gmail.com 

6 matriculasrpa6@gmail.com 

 
 
 


