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Missão da Secretária Municipal de Educação 

“Garantir uma educação significativa, centrada na aprendizagem de todos os alunos da Rede Municipal de 

Educação, investindo em formação continuada, firmando parcerias, buscando práticas inovadoras, valorizando os 

profissionais, fomentando o trabalho coletivo e cooperativo, monitorando os processos, avaliando resultados, 

objetivando uma gestão de excelência”. 
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 MANUAL PARA CHAMADA ESCOLAR MUNICIPAL - ANO LETIVO 2022 
 
 

1º PASSO: 
 

Acessar o link: http://guajara.publica-ro.com.br:8081/sieweb/ 
 
 
 
 
 

2º PASSO: 
 
 

 
Clicar em Acesso Público: 
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3º PASSO: 

 

Clicar em Pré-matrículas on-line: 
 

 
 

4º PASSO: 
 

Clicar em Efetuar Inscrição: 
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5º PASSO: 
 

Quando perguntado, se já possui login e senha de acesso, selecionar a opção “NÃO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6º PASSO: 

 

Selecionar o Grau e a Série que deseja fazer a matrícula: 
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7º PASSO: 
 

Preencher as opções de escola onde deseja matricular-se, e o período (Matutino, 

Vespertino ou Norturno), bem como, se o aluno a ser matriculado tem irmãos matriculados 

na escola selecionada: 
 

 
8º PASSO: 

 

Preencher todas as informações solicitadas nas abas a seguir: 
 

Nome e informações pessoais do aluno (a): 
 

mailto:semed@guajaramirim.ro.gov.br
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Filiação e informações familiares do aluno (a): 
 

Endereço do Aluno (a): 
 

mailto:semed@guajaramirim.ro.gov.br
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Documentação do Aluno (a): 

 

 

E os dados escolares atuais do Aluno (a): 
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