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PAIS CONTINUAM ENFRENTANDO PROBLEMAS COM AS MATRÍCULAS PARA A REDE ESTADUAL DE 
ENSINO 

Segundo a coordenadora regional do sindicato dos trabalhadores em educação, o método atual pode 
atrasar a matrícula, prejudicar os alunos e contratação de professores 
 

O novo sistema adotado pelo estado para realizar as matrículas na rede estadual vem apresentando 
problemas e registrando reclamações desde sua implementação. No lançamento da ferramenta, em 15 de 
janeiro, diversas reclamações foram registradas em todo o Estado para o JM Online e o método adotado 
continua sendo alvo de questionamentos. Desta vez, pais procuraram o Sindicato Único dos Trabalhadores 
em Educação (Sind-UTE) para pedir auxílio para que suas reclamações sobre o método de matrícula sejam 
ouvidas. 

A coordenadora regional do Sind-UTE, Maria Helena Gabriel, conta que já foram feitas diversas tentativas 
para dialogar com o governo de Minas Gerais para tentar fazer mudanças no processo de matrícula online 
na rede estadual, porém, sem sucesso. Segundo ela, o governo está irredutível e reafirma que não irá 
suspender o método. 

Maria Helena conta que recebeu relatos de que muitas crianças não foram matriculadas. Alguns pais e 
responsáveis, inclusive, não têm condições de ir ao local designado pelo sistema. Isso porque, segundo a 
líder sindical, o sistema encaminhou um aluno para estudar em um local a 17 km de distância de onde 
mora. Além da distância, uma reclamação constante é a dificuldade de realizar matrículas pelo celular, pois 
muitos não possuem computador ou internet em casa. Além disso, alguns têm dificuldades de lidar com a 
tecnologia. 

PROFESSORES 

Outra preocupação da categoria é a contratação dos novos professores, que será presencial e começará no 
dia 27. “Se não tem aluno, não pode contratar os professores. Vai contrataquem se não tem aluno? Será 
que até o dia 26 todos estarão matriculados? Sabemos que não”, critica a coordenadora. 

EDUCAÇÃO 

A reportagem do JM Online entrou em contato com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, que, em 
nota, disse que o encaminhamento dos alunos para as escolas levou em consideração as escolhas dos 
estudantes com a indicação das escolas, os critérios descritos na resolução 4.231/2019 e a disponibilidade 
de vagas de cada unidade de ensino. 

Nesta primeira chamada, 99% dos alunos foram alocados em uma das três primeiras opções de escola 
informadas na pré-matrícula, sendo que 80% desses estudantes foram encaminhados para a primeira ou 
segunda opção de sua escolha. Até a manhã desta quarta-feira (22), mais de 32% dos estudantes que foram 
encaminhados nesta primeira chamada confirmaram a matrícula nas unidades escolares indicadas. 

A SEE/MG ressalta ainda que dúvidas e questionamentos pontuais de algumas famílias estão sendo 
esclarecidos caso a caso, levando em consideração os critérios estabelecidos na resolução. Em relação ao 
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processo de designação de profissionais para atuar na rede estadual de ensino em 2020, ele seguirá o 
cronograma previsto pelas Superintendências Regionais de Ensino (SREs).  

 


