
 

 

MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE REMATRÍCULA E MATRÍCULA VIA 

1. ACESSO AO PORTAL DO ALUNO PELO LINK:  
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/educaci/portalaluno/login.php

1.1 – Caso o responsável já possua aluno na rede municipal:

Nesse caso, o responsável já possui acesso ao Portal do Aluno, e deve acessar por meio dos 
campos “CPF” e “SENHA”. A senha padrão i

Se o responsável possui aluno na rede, porém não consegue acessar o Portal, será necessário entrar 
em contato com a secretaria da escola.

1.2 – Caso o responsável não possua aluno na rede municipal:

1ª PASSO: Clique no botão: Cadastro do Responsável pelo Aluno 

2ª PASSO: Preenchimento da tela “Dados do Responsável”
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PORTAL DO ALUNO 

ACESSO AO PORTAL DO ALUNO PELO LINK:   
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/educaci/portalaluno/login.php 

Caso o responsável já possua aluno na rede municipal: 

Nesse caso, o responsável já possui acesso ao Portal do Aluno, e deve acessar por meio dos 
campos “CPF” e “SENHA”. A senha padrão inicial é os 6 primeiros digitos do CPF.

Se o responsável possui aluno na rede, porém não consegue acessar o Portal, será necessário entrar 
em contato com a secretaria da escola. 

Caso o responsável não possua aluno na rede municipal: 

botão: Cadastro do Responsável pelo Aluno  

Preenchimento da tela “Dados do Responsável” 
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Nesse caso, o responsável já possui acesso ao Portal do Aluno, e deve acessar por meio dos 
nicial é os 6 primeiros digitos do CPF. 

 
Se o responsável possui aluno na rede, porém não consegue acessar o Portal, será necessário entrar 

 



 

 

Atenção: Alguns dados como “CPF” são obrigatórios ao usar o portal do aluno. 
 
 
3º PASSO: Volte à tela de Login e Digite seu CPF e sua Senha para o acesso 

Atenção: Alguns dados como “CPF” são obrigatórios ao usar o portal do aluno. 

tela de Login e Digite seu CPF e sua Senha para o acesso 

 

Atenção: Alguns dados como “CPF” são obrigatórios ao usar o portal do aluno.  

tela de Login e Digite seu CPF e sua Senha para o acesso ao Portal do Aluno. 



 

 

2. SOLICITAÇÃO DE REMATRÍCULA

2.1 Após o login, aparecerá a tela abaixo:

1º PASSO: Selecione o aluno para o qual
“MENU”, conforme abaixo: 

Caso o responsável possua alunos matriculados na Re
tela para selecionar o aluno, será necessário entrar em contato com a escola para verificar o 
cadastro. 

SOLICITAÇÃO DE REMATRÍCULA 

Após o login, aparecerá a tela abaixo: 

para o qual a rematrícula será solicitada e, em seguida, clique em 

Caso o responsável possua alunos matriculados na Rede Municipal e o mesmo não aparecer na 
tela para selecionar o aluno, será necessário entrar em contato com a escola para verificar o 

 

e, em seguida, clique em 

 
de Municipal e o mesmo não aparecer na 

tela para selecionar o aluno, será necessário entrar em contato com a escola para verificar o 



 

 

2º PASSO: Clique em Rematrícula Online

3º PASSO: Verificar o nome do aluno, a escola e o ano/série para o ano s
clique para confirmar. 

 
4º PASSO: Após a confirmação, clique para imprimir o comprovante.

Clique em Rematrícula Online 

: Verificar o nome do aluno, a escola e o ano/série para o ano s

Após a confirmação, clique para imprimir o comprovante. 

 

: Verificar o nome do aluno, a escola e o ano/série para o ano seguinte. Em seguida, 

 



 

 

3. SOLICITAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA

3.1 Após o login, aparecerá a tela abaixo:

1º PASSO: Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique 
no canto esquerdo da tela. 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA 

Após o login, aparecerá a tela abaixo: 

Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique 

 

Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique em Matrícula Online 

 



 

 

2º PASSO: Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados.

3º PASSO: Após enviar a solicitação, clique para imprimir o comprovante.

Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados.

Após enviar a solicitação, clique para imprimir o comprovante. 

Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados. 

 



 

 

O comprovante de pré-matrícula segue o modelo abaixo:

4. SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA VIA ENCAMINHAMENTOS

4.1 Após o login, aparecerá a

matrícula segue o modelo abaixo: 

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA VIA ENCAMINHAMENTOS 

Após o login, aparecerá a tela abaixo: 

 

 



 

 

2º PASSO: Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados.Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados.

 

Preenchimento da página abaixo, informando todos os dados solicitados. 



 

 

3º PASSO: Após enviar a solicitação, clique para imprimir o comprovante.Após enviar a solicitação, clique para imprimir o comprovante. 

 

 



 

 

5. VISUALIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES E DO RESULTADO.

5.1 Após o login, aparecerá a tela abaixo:

1º PASSO: Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique em 
- Encaminhamento no canto esquerdo da tela.

Ao acessar o menu Solicitações, será possível visualizar todas solicitações de matrícula para o 
aluno, conforme abaixo. Logo após a solicitação, todos os campos da coluna “Status” aparecerão 
com o termo “EM ESPERA”. 

VISUALIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES E DO RESULTADO. 

Após o login, aparecerá a tela abaixo: 

Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique em 
no canto esquerdo da tela. 

Ao acessar o menu Solicitações, será possível visualizar todas solicitações de matrícula para o 
pós a solicitação, todos os campos da coluna “Status” aparecerão 

 

Clique em Menu na parte superior da página. Em seguida, clique em Matrícula Online 

 
Ao acessar o menu Solicitações, será possível visualizar todas solicitações de matrícula para o 

pós a solicitação, todos os campos da coluna “Status” aparecerão 



 

 

5.2 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

No dia da divulgação dos resultados, informado na Portaria de Matrícula, o responsável deverá 
acessar novamente a página Solicitações
“Status” terá um dos campos com o termo “
disponibilizada para que o responsável leve os documentos no período da confirmação da 
matrícula. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

No dia da divulgação dos resultados, informado na Portaria de Matrícula, o responsável deverá 
Solicitações para visualização. Com o resultado divulgado, a coluna 

“Status” terá um dos campos com o termo “ATENDIDO”, indicando em qual escola a vaga foi 
disponibilizada para que o responsável leve os documentos no período da confirmação da 

 

No dia da divulgação dos resultados, informado na Portaria de Matrícula, o responsável deverá 
isualização. Com o resultado divulgado, a coluna 

”, indicando em qual escola a vaga foi 
disponibilizada para que o responsável leve os documentos no período da confirmação da 

 


