RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA, MATRÍCULAS
TRANSFERÊNCIAS E ASE - ANO LETIVO 2020/2021
(clique nos textos a azul para aceder aos documentos/ligações ao longo do Aviso)

MATRÍCULAS PARA 5º E 7º ANO / TRANSFERÊNCIAS
Alunos que frequentaram o 4º ano ou 6º Ano com aproveitamento e alunos que pretendem transferência

Prazo

Onde fazer matrícula/transferência?

Como aceder ao Portal das Matrículas?

Na Internet, no Portal das Matrículas, em

Até 12
de julho

1) Credenciais de acesso ao Portal das Finanças, ou
2) Cartão de Cidadão, PIN de autenticação e Leitor, ou

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt

3) Chave Móvel Digital

Após submeter a matrícula, deverão os pais/Encarregados de Educação aceder ao GIAE online e atualizar os dados
Nos casos em que os Encarregados de Educação não possuam meios informáticos e/ou não o consigam autonomamente preencher e
submeter o seu processo de matrícula/transferência por esta via e atendendo às restrições em vigor, poderão deslocar-se aos nossos
serviços, sob as seguintes condições:

4 Efetuar a partir de 13.07.2020, marcação por telefone (212 509 540) ou email (secretaria@ageantoniogedeao.pt);
4 Entrada permitida apenas a 1 pessoa (Encarregado de Educação), que deverá obrigatoriamente usar máscara;
4 Trazer os originais dos cartões de cidadão do aluno e Encarregado de Educação (ou documentos de identif. e NIF de ambos)
Boletim de vacinas (basta o original para verificação)
Comprovativo de morada fiscal do EE (se for o motivo da matrícula/transferência)
4 (conforme o caso
Comprovativo da composição do agregado familiar (caso tenha irmãos a frequentar a escola pretendida)
concreto)
PEI/Documentos referentes às Necessidades Especificas do aluno
Trazer cópias

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS PARA 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º e 12º ano
Alunos que frequentaram
1º, 2º, 3º, 5º ano

O que fazer?
a)

5º, 7º, 8º ano

Prazo

Atualizar os dados do aluno no GIAE online: para tal, deve aceder ao "Meu Menu",
escolher a opção "Processo", atualizar os dados e "Guardar".

b) Preencher a ficha de atualização de dados disponivel na página do Agrupamento. A

10º, 11º ano
4º ano sem aproveitamento
6º ano sem aproveitamento
9º ano sem aproveitamento
12º ano sem aproveitamento

ficha é editável e não necessita ser imprimida.

c) Enviar

a ficha de dados devidamente preenchida para o email
matriculas@ageantoniogedeao.pt com o Assunto: RENOVAÇÃO + NOME DO
ALUNO + TURMA 2019/2020

Até 17
de julho

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) - Candidaturas 2020/2021
Prazo

Novo Prazo ---- Prolonga-se o prazo até 17 de julho de 2020
Preencher

Boletim ASE Editável (1º ao 4º Ano)

AQUI

ou

Boletim ASE Editável (5º ao 12º Ano)

AQUI

- declaração atualizada do escalão de abono

Como efetuar
candidatura

Anexar

Enviar

- declaração atualizada comprovativa da inscrição no IEFP (apenas se estiver no 2º escalão e um
dos pais estiver desempregado há 3 meses ou mais e inscrito como tal no IEFP).
o boletim e a(s) declaração(ões) para o email secretaria@ageantoniogedeao.pt com o
Assunto: SASE 2020/2021 + Nome aluno + Turma frequentada em 2019/2020

CACIFOS - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÕES
A devolução da caução dos cacifos ocorrerá no inicio do próximo ano letivo

