
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – ANO LETIVO 2020/2021

Informam-se os Encarregados de Educação acerca dos procedimentos relativos às renovações de matrícula dos alunos que já se
encontram a frequentar o Pré-escolar e os do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos de escolaridade:

O prazo de renovação de matrícula para o pré-escolar está a decorrer. Para restantes anos letivos as renovações de matrícula
decorrem de 8 a 10 de julho, no portal das matrículas (www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt).

Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de matrícula por via eletrónica, excecionalmente, o
Encarregado de Educação pode apresentar o pedido de agendamento para o efetuar, presencialmente, na escola sede do
Agrupamento de Escolas de Eixo.
Devido à situação pandémica da Covid-19, deverá o encarregado de educação telefonar para o número de telefone: 234920220,
respeitando os seguintes requisitos:
- seguir, obrigatoriamente, o circuito estabelecido pelo Agrupamento para o ato de renovação de matrícula;
- cumprir todas as regras de distanciamento físico, de etiqueta respiratória, de higienização das mãos e uso obrigatório de
máscara;
- ser portador de caneta;
- ser portador dos cartões de cidadão do Encarregado de Educação e do aluno, bem como dos códigos, chave móvel ou
credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NOS DIAS ESTIPULADOS, INDEPENDENTEMENTE DE SE TER
EFETUADO A MATRÍCULA NO PORTAL

Os dias estipulados para a entrega dos referidos documentos são aqueles que estão referidos no email enviado pelo Professor
Titular/Diretor de Turma aos Encarregados de Educação.

Pré-Escolar e do 1º ao 4º ano de escolaridade – até ao dia 14 de julho de 2020
- Boletim de Ação Social Escolar da Câmara Municipal de Aveiro – terá de entregar a declaração da Segurança Social com a
indicação do escalão, caso queira candidatar-se a subsídio. Se pretende que o seu educando usufrua somente do prolongamento
ou do serviço de almoço, não tem de entregar a declaração da segurança social. (Doc. ASE_ficha candidatura_2020_2021)
- Boletim de Inscrição ou Renovação do Transporte Escolar da Câmara Municipal de Aveiro – para uma nova inscrição tem
de entregar uma fotografia tipo passe. Para renovação tem de entregar o passe escolar. (Doc. TE Boletim_2020_2021)

5º ao 9º ano de escolaridade – até ao dia 14 de julho de 2020
- Boletim de Ação Social Escolar - este documento tem de ser adquirido na Papelaria da escola e tem um custo de 0,20€, bem
como a declaração da Segurança Social com a indicação do escalão.
- Boletim de Inscrição ou Renovação do Transporte Escolar da Câmara Municipal de Aveiro – para uma nova inscrição tem
de entregar uma fotografia tipo passe. Para renovação tem de entregar o passe escolar.(Doc. TE Boletim_2020_2021)

A resposta a algumas dúvidas e questões podem ser consultadas nas “perguntas frequentes”, informação disponível
no Portal das Matrículas.

A Diretora
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