
TUTORIAL DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-MATRÍCULA
SEGES – Sistema de Gestão Escolar - ES

De 22 de novembro a 22 de dezembro de 2022.



1. Acesse o site da SEDU em: https://sedu.es.gov.br/

2. Clique em Chamada Pública Escolar 2023. 

https://sedu.es.gov.br/


3. A página da Chamada Pública Escolar 2023 irá abrir: 

4. Clique em “Página do Seges para solicitar a pré-matrícula”.

5. Clique em “Clique AQUI e acesse portal para PRÉ-MATRÍCULA”. 



6. A página do Seges irá abrir.

7. Clique em “OK”.



8. A página da Solicitação de Pré-Matrícula irá abrir:

9. Leia as orientações com atenção.

10. Caso o seu CPF já tenha sido usado para cadastro na rede estadual de ensino, clique em “Sim” e;

11. Caso o seu CPF nunca tenha sido usado para cadastro, clique em “Não”.



Caso tenha clicado em “Sim” no passo nº 10.

12. Entre com o número do seu CPF e clique em “Pesquisar”.

13. Caso a pesquisa liste o aluno desejado, selecione o mesmo e caso não liste o aluno correto selecione a opção “Declaro que o candidato não é nenhum 
dos alunos listados acima” e,

14. Clique em “Próximo”.



Caso tenha clicado em “Não” no passo nº 11.

15. Clique em “Próximo” .



17. Preencha todos os campos com atenção e clique em “Próximo”.

16. A página com as Informações do Aluno irá abrir:

Caso o CPF informado já esteja 
cadastrado no sistema, será 

necessário retornar para tela 
anterior e marcar a opção SIM.



19. Preencha todos os campos com atenção e clique em “Próximo”.

18. A página com Informações Complementares irá abrir:



21. Selecione o município, o turno e a etapa/modalidade.

22. Selecione o Ano/Série/Módulo/Etapa, a Unidade Escolar e o Itinerário Formativo (somente para o Ensino Médio/Ensino Médio Integrado). 

23. Clique em “Adicionar opção de escolha” caso deseje adicionar outra escola de interesse. (Até 3 escolas).

24. Preencha todos os campos com atenção e clique em “Próximo”.

20. A página com Opções de Escolha irá abrir:

Atenção para a escolha 
dos Itinerários 

Formativos no caso de 
estudantes do Ensino 

Médio e Ensino Médio 
Integrado.



25. Leia toda a mensagem com atenção e, se desejar continuar com a escolha, clique em “Sim”.

Caso selecione o Ensino Médio Integrado como opção, 
abrirá uma caixa de confirmação:



27. Confira todos os campos com atenção e clique em “Solicitar Pré-matrícula”.

26. A página  Revisar Dados irá abrir:



29. Clique em “Sim” para solicitar a Pré-matrícula e finalizar. 

30. Em seguida o sistema emitirá o comprovante com o protocolo para 

acompanhamento da solicitação. 

31. FIM! ☺

28. Abrirá uma caixa de Confirmação.

Atenção – Se esse é seu 
primeiro cadastro, o 

comprovante constará seu 
usuário e senha para 
acompanhamento da 

solicitação.


