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Começa período de renovação de matrícula
para alunos da rede pública estadual
Ter 05 outubro

Começa nesta terça-feira (5/10) o período para a renovação da matrícula dos alunos da rede
estadual de ensino de Minas que pretendem continuar na mesma escola em 2022. O prazo vai até
22/10 e a renovação pode ser feita pelo próprio aluno com 18 anos ou mais ou pelos pais e/ou
responsáveis pelo aluno menor de idade.

O processo que garante a vaga do
estudante para o próximo ano na
mesma unidade de ensino em que
ele já estuda deve ser realizado
on-line, pelo

site renovacao.educacao.mg.gov.br. As famílias que não têm acesso à internet devem procurar a
escola estadual onde o estudante se encontra matriculado este ano para realizar a renovação da
matrícula para o ano letivo de 2022, com adoção de todas as medidas de segurança sanitária
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Já para quem pretende mudar de escola ou vir de outra rede de ensino (escola municipal, federal
ou privada) para a rede pública estadual, será necessário aguardar o momento do cadastramento
escolar pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula (Sucem), que será
informado posteriormente.

Passo a passo

Para realizar a renovação da matrícula, os pais/responsáveis, ou o aluno maior de 18 anos,
deverão acessar o site renovacao.educacao.mg.gov.br, entre os dias 5 e 22/10. Será necessário
inserir o número da matrícula no campo destinado ao login, e a data de nascimento com dia, mês e
ano com os quatro dígitos (sem barras), no espaço destinado à senha.

Caso o estudante não tenha o número da matrícula, basta clicar na opção “recuperar número de
matrícula do aluno”. Ao selecionar essa opção, o sistema solicitará a identificação da escola onde o
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aluno está matriculado, seu nome completo, data de nascimento e o nome de um dos seus
responsáveis.

Ao concluir o procedimento de renovação da matrícula, será disponibilizado aos pais/responsáveis
ou ao próprio aluno, quando maior de idade, o comprovante de renovação que poderá ser impresso
ou salvo em formato PDF.


