
Secretaria Municipal de Educação

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE MATRÍCULAS PARA 2022
Rede Municipal de Educação de Goiânia

Renovação de
Matrículas

De 08/11 a
26/11/2021

A Renovação  de Matrıćulas dos estudantes veteranos deverá ser realizada na
própria  instituição  educacional,  por  meio  de  formulários,  que  deverão  ser
preenchidos  pelos  pais  ou  responsáveis  legais  –  atualização  cadastral  do
estudante com CPF.
O comprovante de endereço e o cartão de vacina deverão ser atualizados;

 As instituições educacionais deverão lançar a renovação das matrı́culas
no Sistema Gestão Escolar de 29/11 a 17/12/2021.

Transferência de
criança/estudante

s da Rede
Municipal de

Educação

A partir de
20/12/2021

(segunda-
feira)

A transferência  dos estudantes,  matriculados  na  RME no  ano  de  2021,  para
outras instituições educacionais da RME, deverá ser realizada, exclusivamente,
por meio da internet, no site: sme.goiania.go.gov.br, ı́cone, e-matrı́cula, utilizando
o CPF do estudante.

 Não é permitida a transferência de estudante de CMEI/CEI para outro
CMEI/CEI, somente quando sair do CMEI/CEI para a Escola.

Cadastro
Antecipado

&
Atualização de

Cadastro

A partir de
14/12/2021
(terça-feira)

Para os interessados em vagas nas Escolas Municipais e de convênio total, CMEIs
e CEIs de convênio total, é  obrigatório ter Cadastro Antecipado no Sistema de
Matrı́cula,  feito  exclusivamente  por  meio  da  internet,  no  site:
sme.goiania.go.gov.br, ı́cone e-matrícula: é obrigatório o uso do CPF no cadastro
antecipado.
Atenção: 

 Atualizar  Cadastro  Antecipado:  quem  tem  cadastro  deverá  acessá-lo
para atualizar os dados alterados.

 Criar  Cadastro  Antecipado,  para  quem  não  tem nenhum cadastro  no
Sistema.

 Cadastro Antecipado não garante a vaga de imediato.

Validação do
Cadastro

(somente para
CMEIs e CEIs)

De
14/12/2021

a
10/01/2022

 Após  o  Cadastro  Antecipado,  se  for  Mãe  trabalhadora  o  Sistema
automaticamente  informará  sobre  a  necessidade  de
validação/con irmação dos dados na Coordenaria Regional de Educação-
CRE.

 Se for bene iciários do Programa Bolsa Famı́lia, caso o Sistema não faça a
validação  automaticamente,  a  famı́lia terá  que con irmar os dados na
CRE.

 Se  for  Bene iciário  do  Programa  de  Prestação  Continuada  –  BPC  ,  a
famı́lia terá que con irmar os dados na CRE.

Pré-Matrícula &
Efetivação de

Matrícula para
Novatos nas

Escolas

A partir de
04/01/2022
(terça-feira)

Após Cadastro Antecipado, a Pré-Matrı́cula para estudantes novatos nas Escolas
Municipais e Escolas de convênio total, deverá ser realizada, exclusivamente, por
meio da internet, no site: sme.goiania.go.gov.br, opção e-matrı́cula.

Para  efetivar  a  matrı́cula  na  escola,  após  a  vaga  disponibilizada,  os  pais  ou
responsáveis  terão  o  mês  de  janeiro  de  2022  para  comparecer  na  escola
apresentando seus próprios documentos pessoais e os do estudante.

 Caso não haja vaga disponıv́el na escola desejada, o Sistema apresentará
outras possibilidades de escolas, com vaga disponı́vel, na região onde a
famı́lia reside.

 Não há ilas de espera para vagas nas Escolas da RME.

Pré-Matrícula &
Matrícula para

Novatos nos
CMEIs/CEIs

A partir de
11/01/2022
(terça-feira)

Após Cadastro Antecipado, a Pré-Matrı́cula para crianças novatas para CMEIs,
CEIs  de  convênio  total,  deverá  ser  realizada,  exclusivamente,  por  meio  da
internet, no site sme.goiania.go.gov.br, opção e-matrı́cula.

Para efetivar a matrı́cula no CMEI/CEI, após a vaga disponibilizada, os pais ou
responsáveis terão o  mês  de janeiro de 2022 para comparecer no CMEI/CEI
apresentando seus próprios documentos pessoais e os da criança.

 Caso não tenha a vaga disponı́vel na instituição educacional desejada, os
pais ou responsáveis poderão escolher até 2 CMEIs ou CEIs de convênio
total para aguardarem o surgimento de vagas nas listas de espera.
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CEP: 74610-060, Goiânia/GO - Tel: 62 3524-7388
https://www.sme.goiania.go.gov.br / smegoianiagabinete@gmail.com 


