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ASSUNTO: Processo de matricula 2021. 

 

 

Senhoras e Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE  
 

A Secretaria de Educação do Município do Recife está dando início ao processo de matrículas 

2021. Para a realização dessa grande ação iremos informar as duas etapas iniciais: 

 

1. Organização Interna: 

 

Permanência na Rede: 

 

De 31/08 à 12/09/2020 as unidades informarão aos pais/responsáveis a escola destino garantida 

pela Rede Municipal para o ano de 2021 (Unidades que enviam alunos para permanência na Rede). 

Os responsáveis deverão se apresentar na Unidade de destino até o último dia letivo 2020, portando 

a documentação necessária. 

 

Transferência por interesse próprio: 

 

De 14 à 18/09/2020 ocorrerá o período de transferência interna da Rede. 

De 21 à 25/09/2020 os gestores devem preencher e enviar planilha de Controle de Matrículas 

Recebidas por Transferência para 2021, que se encontra em anexo. 

 

2. Recepção para a Rede Estadual/GRE Recife Sul: 

 

Este ano devido a todo o processo ocorrido em virtude da pandemia, os gestores das escolas 

deverão comparecer ao CAP - Centro Administrativo Pedagógico, 3º andar do Bloco A, na sala do 

SIORE, para receber todas as orientações necessárias para inserção dos alunos no Sistema de 

Informações Educacionais de Pernambuco - SIEPE, conforme cronograma de atendimento anexo. 

Nessa etapa só as Unidades que fazem parte da GRE Recife Sul, que terão prazo de uma semana a 

contar do recebimento do material para inserção dos estudantes no SIEPE. Em anexo, estará 

também o Manual para Candidatos dos Alunos Oriundos do Município.  

 

Em caso de dúvidas entrar em contato através dos e-mails: ordenamentodarede@gmail.com , 

seelgeside@gmail.com  ou dos números telefônicos: 3355-5952/3355-5931. 

                 

Atenciosamente, 

  

GEORGE PEREIRA 
Diretor Executivo de Gestão da Rede 

Secretaria de Educação 
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