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ACESSE: http://altamira.matriculasweb.com.br ou

capture o QR code com seu aparelho

Clique no botão ‘‘MATRICULE-SE’’.



Clique no botão ‘‘NOVO USUÁRIO’’.



Crie um usuário (pode ser o próprio nome, número de telefone ou e-mail) 

e uma senha com 6 (seis) caracteres, e clique em ‘‘CADASTRAR’’.



Caso o candidato já tenha sido aluno da rede, clique em ‘‘BUSCAR’’,

e informe nome e data de nascimento do aluno.



Caso o aluno nunca tenha estudado em escolas públicas

 municipais em Altamira, clique ‘‘NOVO ALUNO’’.



Preencha os dados do aluno. Obs.: São de preenchimento obrigatório somente os campos com asterisco

 (*nome do aluno, data de nascimento, sexo, e país de origem). Clique em “SALVAR”.



Na guia ENDEREÇO, preencha as informações e clique em “SALVAR”.



Na guia CONTATOS, informe pelo menos 01 (um) contato 

de um responsável pelo aluno. Clique em “SALVAR”



Na guia Responsáveis, cadastre pelo menos 01 (um) dos responsáveis pelo aluno. No campo “FILIAÇÃO MEC”,

 informe 01 quando o responsável cadastrado for a mãe, e 02 quando for o pai. Clique em “SALVAR”.



Na guia PRÉ-MATRÍCULA, selecione a etapa (série) pretendida, o turno e a escola 

onde pretende reservar a vaga. Clique em “SALVAR”



Ao concluir o preenchimento de todos os dados obrigatórios, clique OK 

no aviso da confirmação de reserva de vaga.



No canto direito da página, clique em “MINHAS MATRÍCULAS”

 para imprimir seu comprovante de reserva de vaga.



No cadastro selecionado, clique em “COMPROVANTE”



Pronto! Sua reserva de vaga está concluída! Para imprimir seu comprovante, 

clique no ícone de impressora no canto superior direito da página. Você deve 

imprimir o comprovante de reserva de vaga e apresentá-lo na escola selecionada 

no ato da confirmação de matrícula, junto com os demais documentos do aluno.



A) Certidão de Nascimento do estudante; 

B) Cartão de Vacina; 

C) Comprovante de residência do pai, da mãe ou do responsável legal; 

D) Declaração de guarda, para as crianças que convivem com responsáveis, emitida pelo Juizado da Infância e da Juventude;

E) CPF do pai, da mãe ou do responsável legal;

F) Comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de estudos; 

G) Cartão do SUS - Sistema Único de Saúde;

H) Cartão Auxílio Brasil junto do NIS (Número de Identificação Social) do estudante(se houver);

I) Laudo Médico - estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, TDAH, Dislexia ou outro 

transtorno de aprendizagem;

J) 02 fotos 3x4; 

k) CPF do estudante (se houver);

L) Para efetuar a matrícula o pai e/ou o responsável deverá ser maior de idade;

M) Comprovante de Pré-Matrícula On-line para os estudantes novos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
 A CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA  


