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 TUTORIAL PARA INSCRIÇÕES ONLINE 
Este tutorial servirá de guia para um melhor entendimento de como fazer a inscrição 

online de seu filho. 

Antes do passo a passo, é importante deixar claro que, caso o aluno já tenha 

estudado em alguma escola do estado de SP, ele tem o que chamamos de RA.  

 

Neste caso, é necessário que se questione a escola a qual seu filho estudou e 

obtenha esse número. Caso o aluno ainda esteja ativo em outra escola, o sistema 

buscará o cadastro do mesmo. Ele só bloqueará o processo no momento da 

efetivação da matrícula. Tendo o número do RA em mãos, o processo da inscrição 

se inicia dessa forma: 
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Insira o número do RA e a data de nascimento nos campos correspondentes, 

conforme a imagem acima. Os próximos passos da inscrição são os mesmos, tendo 

o aluno RA ou não. 

O primeiro passo é saber o Segmento (série) que seu filho está em 2021. Para 

isso, atentem-se na tabela de idade. 

 

O segundo passo é começar a inserir os dados do aluno. No item “município”, é 

necessário clicar na seta. Ao clicar na seta, vai aparecer um quadro com nomes 

das cidades. Escreva Itupeva, ou clique em Itupeva-SP se já aparecer. 

 

 

O terceiro passo é continuar o processo de inscrição, colocando as informações 

necessárias. Favor prestar atenção ao inserir os dados, principalmente os campos 

com números como a data de nascimento da criança e o CPF da mãe. 



 
 

Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente | Itupeva, SP | CEP 13295-000 |  
Fone (11) 4496-8340 

 

 

O quarto passo é muito importante: hora de colocar o endereço da criança na 

inscrição. O endereço a ser inserido é onde a criança mora, não podendo ser 

colocado o endereço de parentes (avó, tia e etc.…) e tampouco o endereço de 

trabalho, seja da mãe ou do pai. O detalhe aqui é colocar o nome da rua no item 

“Informe o endereço” e esperar aparecer o endereço digitado em uma lista abaixo, 

antes de colocar o nome da rua no item “Logradouro”.  

 

O quinto passo refere-se ainda sobre o endereço e que serve de ajuda para a 

geolocalização mais precisa. Ao clicar no endereço correto no item “Informe o 

endereço”, inserir o número do endereço antes do nome do bairro. Aparecerá 

novamente uma lista, mas dessa vez somente com o endereço digitado, com o 

número já inserido. Clique no endereço. 
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O sexto passo é a finalização do endereço e a colocação dos telefones e e-mails 

dos pais da criança. Fazer a conferência dos, tanto dos telefones e endereço. 

 

 

O sétimo passo é uma novidade em relação a inscrição online que foi feita no ano 

de 2020. Agora é necessário incluir 3 documentos no sistema para a efetivação da 

inscrição: A certidão de nascimento da criança, o CPF ou RG da mãe e o 

comprovante de residência da criança. Em tempo: conforme explicado no quarto 

passo, é necessário não só que o endereço seja onde a criança mora como o 

documento de comprovante de residência tem que estar no nome do pai, mãe e/ou 

responsável legal. Caso a situação de moradia seja aluguel, será necessário no 

momento da chamada para a efetivação da matrícula a apresentação de uma carta 

de próprio punho do dono do imóvel, reconhecida em cartório. 
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Após todo o processo da inscrição, aparecerá um quadro de aviso informando que 

o processo só estará finalizado após o protocolo ser gerado e baixado, seja no 

celular, seja no computador. 

 

Após clicar em “OK” aparecerá uma tela com alguns dados da inscrição. No canto 

superior a direita, o botão verde, “Gerar o arquivo de protocolo”, servirá para gerar 

o protocolo e imprimir. É importantíssimo gerar o protocolo, ainda que não se possa 

imprimir no momento. A inscrição também poderá ser feita no celular. 

 


