
CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR  

2020 - 2021/1 
 

DATA ATIVIDADE ENVOLVIDOS OBSERVAÇÕES 

 Planejamento (quadro previsão) de turmas 

com abertura do “Quadro de Organização de 

Turmas 2021” somente para a Demanda 

Escolar que será disponibilizado pela 

PROCERGS no Acesso Restrito.  

 

- Demanda Escolar/ 

DEPLAN 
 

PREPARAÇÃO DO SISTEMA 

07.12.2020  Inicialização do Sistema MEP para 2021/1 – 

PROCERGS prepara o Sistema para receber 

pré-matrículas.  

 

- PROCERGS 

 

Até 

14.12.2020 
Escolas, Centrais de Matrículas e 

CREs devem conferir os quadros MEP 

de suas escolas – realizando a exclusão 

ou inclusão de cursos, anos e turnos 

ofertados pelas escolas.  

- CREs 

- Escolas 

 

Conferência p/Escola e 

CRE dos Cursos, Anos e 

Turnos ofertados 2020, 

encaminhando as 

alterações para a CRE ou 

Central de Matrícula 

 

 

Até  

14.12.2020 

 

CRE deve postar o edital no Acesso Restrito 

- Sistema Informatizado somente para 

escolas (cursos) que têm previsto no 

regimento o critério de Sorteio ou Prova. 

 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas 

- Demanda Escolar 

 

Inserção do nº de vagas, 

critério de seleção e pré-

requisitos. A CRE deverá 

revisar. ATENÇÃO: 

incluir data de sorteio e 

prova quando previsto 

 

 

 

 

 

Até  

14.12.2020 

 

Readequação de zoneamento de Escolas 

quando for necessário (no Sistema MEP) 

 

O zoneamento será aplicado apenas no 

Ensino Fundamental (associado a menor 

idade) quando não for possível contemplar a 

preferência 

 

- CREs 

- Escolas 

- Centrais de Matrícula 

O que deve ser 

considerado: distância entre 

escolas, periculosidade 

(vias muito movimentadas, 

BRs, RSs...), questões 

geográficas (arroios, rios, 

florestas...), cidade X 

campo ... 

Importante buscar a 

participação de outras 

instituições no momento da 

análise, como escolas do 

entorno, SMEDs, CTs...  

REMATRÍCULA 

 

 

De 21.12.2020 

a 20.01.2021 

 

 

Rematrículas Automática 

Para alunos sem busca ativa 

 

Rematrícula presencial 

Para alunos em busca ativa até o dia 

05.12.2020. 

 

Sistema gera o Relatório para rematrícula 

presencial: 15.12.2020 

Relatório disponível e visível para a Escola 

no ISE em: 17.12.2020 quando saberá quem 

deverá ser chamado para realizar a 

rematrícula presencial. 

 

 

- CREs 

- Escolas 

- PROCERGS 

 

Verificação da busca 

ativa até 05.12.2020 

 



PRÉ-MATRÍCULA E INSCRIÇÃO ONLINE PARA INGRESSO NO 1º ANO 

 

De 15.12.2020 

Pré-matrícula e Inscrição online para 

ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental; 

Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, 

Educação Profissional Integrada ao Ensino 

Médio; Aproveitamento Estudos do Curso 

Normal; Educação Profissional Subsequente 

ou Concomitante, no site 

www.educacao.rs.gov.br 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas 

- Demanda Escolar 

A Escola também é local de 

inscrição.  

Para os Municípios: 

Alvorada, Caxias do Sul, 

Gravataí, Pelotas, São 

Leopoldo e Viamão, neste 

período também terão  

inscrições para Educação 

Infantil – JA e JB. 

 

05.01.2021 

Relatório dos duplos – Averiguar 

manualmente a veracidade ou não das pré-

matrículas e inscrições duplas (gêmeos, RG, 

CPF, filiação). 

- PROCERGS 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

 

 

05.01.2021 

Relatório dos Irmãos na Mesma Escola – 

Averiguar manualmente a veracidade de ser 

irmão ou não. 

- PROCERGS 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

 

 

12.01.2021 

Arquivos para Sorteio e Prova disponível no 

Acesso Restrito, pela PROCERGS, já com 

nomes e números de inscrições dos 

candidatos aptos. 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas 

 

 

 

 
De 16 a 

19.01.2021 

Sorteio para Ingresso (quando previsto no 

regimento da escola). 

A CRE define uma data dentro do período 

proposto. 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

 

 
De 16 a 

19.01.2021 

Prova para Ingresso (quando previsto no 

regimento da escola). 

A CRE define uma data dentro do período 

proposto. 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

 

 

 

Até 

29.01.2021 

 

Escolas no Acesso Restrito fazem a Inserção 

da classificação/ resultado do Sorteio e 

Prova para a designação.  

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

 

 

 

Até 

05.02.2021 

Prazo máximo para correções de dados 

referentes a:  nome, endereço, alteração de 

município, bairro... Apenas para os inscritos 

no período de 15.12.2020 a 17.01.2021 

 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

 

 

 

 

 

 

Até 

05.02.2021 

Inserção do nº de vagas no Sistema MEP 

para ingresso os cursos com inscrição no 

período de 15.12.2020 a 03.01.2021 

 

Revisão final do quadro MEP (Cursos, 

Anos e turnos ofertados pelas escolas). 

 

Sistema “roda” dia 06.02.2021 à noite. 

 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

08.02.2021 

 

Designação interna dos pré-matriculados e 

inscritos (no sistema) estará disponível para 

Escolas e CREs (assim como os relatórios 

dos designados e ainda não designados).   

Os designados já serão candidatos no ISE 

conforme disponibilidade de vagas. 

 

 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas  

- Relatórios dos Não 

Designados 

disponibilizados no Acesso 

Restrito, para ajustamento 

manual. 

Designação Interna: 1º 

visualização para CREs e 

Centrais antes da 

divulgação. Controle de 

QUANTOS NÃO FORAM 

DESIGNADOS 

   

- PROCERGS  

Casos dos candidatos que 

colocaram 1 ou 2 opções de 



Até 

26.02.2021 

Ajustamento “manual” dos pré-matriculados 

não designados online. 

 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- DDE 

 

escolas apenas e não 

contemplados pelos 

critérios de designação  e 

regidos pela Portaria. 

 

 28.02.2021 

Ficará visível, no Site da Secretaria da 

Educação, para população consultar a sua 

designação (escola). 

Candidatos receberão e-mail com escola 

(designação) a qual ganharam a vaga e já está 

garantida, mediante entrega de documentos. 

 

- PROCERGS 

 

Desde que conste na 

inscrição o email para 

contato. 
 

De 01 a 

12.03.2021 

Efetivação da Matrícula – Entrega da 

Documentação direto na escola para qual 

foi designado - inscritos de 15.12.2020 a 

03.01.2021. 

 

- Escolas  

 

De 15 a 

19.03.2021 

Chamamento e matrículas dos suplentes 

para os cursos que realizaram sorteio ou 

prova – quando houver 

- Escolas Escolas devem ligar para os 

suplentes, na ordem do 

sorteio ou classificação. 

PRÉ-MATRÍCULAS PARA TRANSFERÊNCIAS: ENSINO FUNDAMENTAL; ENSINO MÉDIO E EJA 

 

De 18 a 

31.01.2021 

do Ensino Fundamental (9 anos) => 2º ao 

9º Ano, no Site www.educacao.rs.gov.br 

 

- Online Ensino Médio – não incluí 

Educação Profissional 

Integrada ao Ensino Médio 

e Ensino Médio – Curso 

Normal 

De 18 a 

31.01.2021 

Pré-matrículas para Transferências do 
Ensino Médio – 2º e 3º anos – no, no site 

www.educacao.rs.gov.br 

- Online  

De 18 a 

29.01.2021 

Pré-matrículas para Transferências do 

Ensino Médio – Curso Normal e Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio – 

2º e 3º anos – direto nas Escolas 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas 

 

De 18 a 

31.01.2021 

Pré-matrículas para Ingresso ou 

Transferências EJA – Fundamental e 

Médio, no site www.educacao.rs.gov.br 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

- Escolas 

Somente para as Escolas 

Estaduais 

03.02.2021 Relatório dos Irmãos na Mesma Escola – 

Averiguar manualmente a veracidade de ser 

irmão ou não. 

- PROCERGS 

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

 

08.02.2021 Visualização interna dos inscritos para a 

Transferência (no sistema) disponível PARA 

REVISÃO pelas Escolas e CREs.   

 

- PROCERGS  

- CREs 

- Centrais de Matrículas 

 

Período de ajustamentos, 

quando houver vaga 

disponibilizada pela Escola, 

pois o candidato está com 

vaga garantida na Escola de 

origem. 

28.02.2021 Designação disponível no Site da Secretaria 

de Educação para consulta dos inscritos 

designados p/ Transferência ou ingresso 1º 

anos 

Candidatos receberão e-mail com escola 

(designação) a qual ganharam a vaga e já está 

garantida, mediante entrega de documentos. 

 

- PROCERGS 

 

Desde que conste um email 

válido na inscrição 

 

De 01 a 

12.03.2021 

Comprovação da Matrícula – Entrega da 

Documentação direto na escola para qual 

foi designado: TODOS OS INSCRITOS: 

1º ano Ensinos Fundamental e Médio; Curso 

Normal; Educação Profissional; Educação 

Integrada ao Ensino Médio; Aproveitamento 

de Estudos do Curso Noraml; Ensino 

Fundamental – 2º ao 9º ano; Ensino Médio – 

2º e 3º ano; e EJAs 

 

- Escolas 

 

Entrega de documentos 

concretiza a matrícula.  
 

 


