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REMATRÍCULA PARA 2021 
  

 Prezados(as) Senhores(as) pais, mães e/ou responsáveis legais. 
 
 Seguem as orientações para a confirmação da vaga de rematrícula destinada a 
estudantes do Colégio Estadual do Paraná para o ano letivo de 2021. 

 
PROCEDIMENTO PARA A CONFIRMAÇÃO DE VAGA PARA REMATRÍCULA: 
 

 Para o ano letivo de 2021, a confirmação de vaga para rematrícula será on-line, no 
período de 23 de novembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020, por meio do ambiente 
virtual “Área do Aluno”, no endereço www.areadoaluno.seed.pr.gov.br. 

 
PASSO A PASSO: 
 

 Acessar o “Portal Área do Aluno”, no endereço www.areadoaluno.seed.pr.gov.br. 

 Informar o número do CPF e do telefone celular do responsável legal pelo(a) 
estudante, conforme cadastrado no Sistema Escola WEB, na Secretaria do Colégio. 

 Automaticamente, será enviado um Código de Validação de Acesso, via SMS, para 
o número do celular do responsável legal devidamente cadastrado; 

 Informar, no “Portal Área do Aluno”, o Código de Validação de Acesso para abrir a 
tela de “Matrícula on-line” para confirmar a vaga de rematrícula; 

 Selecionar o município onde está localizado o Colégio (Curitiba); 

 Selecionar o(a) estudante para a vaga de rematrícula e Confirmar; 

 O sistema emitirá um comprovante de vaga da rematrícula, que poderá ser 
impresso ou enviado por e-mail. 

 

ATENÇÃO 
 

 As informações sobre ensalamento e organização das turmas para 2021 serão 
disponibilizadas a partir dos dados de Resultado Final. 
 

 Para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, deverá ser realizado o 
procedimento normal de rematrícula no Portal Área do Aluno, conforme descrito 
acima. A escolha do curso para ingresso em 2021 deverá ser preenchida em 
formulário específico, disponível no site do colégio, no endereço www.cep.pr.gov.br. 

 

 Para estudantes do CELEM em 2020, a rematrícula deverá ser confirmada em 
formulário específico, disponível no site do colégio, no endereço www.cep.pr.gov.br. 

 

 Será facultado a todos(as) os(as) estudantes que efetuarem rematrícula para 2021 
a inscrição para um curso de idiomas do Centro de Línguas Estrangeiras modernas, 
a ser realizada em formulário específico no site do colégio, no endereço 
www.cep.pr.gov.br. A matrícula em cursos de idiomas estará condicionada a 
existência de vaga, as quais serão disponibilizadas pela ordem de inscrição, 
permanecendo, os(as) estudantes inscritos e não matriculados, em lista de espera. 

 
Curitiba, 12 de novembro de 2020. 

Secretaria Geral do CEP 
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