
 

AVISO 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE MATRÍCULA 
 

 Avisam-se os Encarregados de Educação que, de acordo com informações da DGEstE – 

Sistema de Informação, recebidas em 7 de julho de 2020, por forma a tornar mais ágil o processo de 

matrículas, as renovações de matrícula para a Educação Pré-Escolar, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 

12.º anos, passam, a partir do dia de hoje, a processar-se de forma automática, não sendo necessário 

recorrer ao Portal da Matrículas, com exceção de transferências de estabelecimento. 

 Para os alunos cujos Encarregados de Educação já tenham procedido à submissão de 

renovação no Portal das Matrículas, não são necessárias mais diligências, uma vez que o Agrupamento 

já dispõe de toda a informação e o processo está completo. 

Todos os anos de início de ciclo, 5.º, 7.º e 10.º anos, bem como as transferências, têm, 

obrigatoriamente, de continuar a ser realizadas no Portal das Matrículas, até ao dia 12 de julho. 

 A forma e o prazo de recolha do documento de consentimento relativo à proteção de dados 

pessoais serão comunicados oportunamente. 

O apuramento das opções relativas à frequência das AEC (1.º ciclo) e EMRC, bem como às 

disciplinas anuais de opção de 12.º ano será efetuado pelo Professor Titular de Turma/Diretor de 

Turma. 

No que respeita à identificação das necessidades de transporte escolar e à recolha da 

declaração da Segurança Social para efeitos de identificação da situação de beneficiário da ASE, 

mantêm-se os procedimentos já divulgados na Página Web do Agrupamento e que, também, foram 

comunicados pelos professores titulares de turma/diretores de turma. 

Dado o contexto de pandemia, todos estes procedimentos serão realizados, preferencialmente, 

através de meios digitais, evitando-se deslocações desnecessárias à Escola por parte dos 

Encarregados de Educação. 

Sempre que seja imprescindível, como último recurso, a deslocação à Escola deve ser feita 

mediante marcação prévia através dos endereços dos emails secretaria@avpa.pt ou 

agrupamento.vilapouca@avpa.pt ou do telefone 259 419 480. 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, 7 de julho de 2020 

O Diretor 

José Rodrigues Teixeira 
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