
INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Por forma a tornar mais ágil o processo de matrículas, através do Portal das Matrículas, a DGEstE comunicou às 
escolas, no dia 7 de julho, pelas 14h45m, que: 

a) as renovações de matrículas para os 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º e 12º anos passam, a partir desta data, a 
processar-se de forma automática, com a exceção das transferências de estabelecimento; 

b) as matrículas dos 5º, 7º, 10º anos e 12º anos (opções) deverão ser feitas presencialmente. 
 

Contudo, todos os Encarregados de Educação deverão entregar na escola, nas datas e horas já previstas, os 
seguintes dados/documentos: 

 

 
Vieira do Minho, 7 de julho de 2020 

A Direção 
 

Renovações de matrículas 
2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º e 12º  

Matrículas 
5º, 7º, 10º  

- Opção de Educação Moral Religiosa - Opção de Educação Moral Religiosa 

- Necessidade de transporte escolar - Necessidade de transporte escolar 
- Consentimento de proteção de dados pessoais 
(fornecido na escola) 

- Consentimento de proteção de dados pessoais (fornecido na 
escola) 

- A declaração da segurança social para efeitos da 
situação e benefícios da ação social escolar 

- A declaração da segurança social para efeitos da situação e 
benefícios da ação social escolar 

- No caso do 1º ciclo, se pretende frequentar AEC (indicar 
opções); 

- A constituição do agregado familiar (documento retirado do 
Portal das Finanças) 

- Cópia do CC do aluno e do EE - Comprovativo de morada do agregado familiar (fatura de luz ou 
água) 

 - Foto  
 - Cópia do CC do aluno e do EE 

8 de julho – 4ª feira  9 de julho – 5ª feira 

Turma 
Renovação de 

matrícula 
Entrega de manuais 

 
Turma 

Renovação de 
matrícula 

Entrega de manuais 

7º D 09:00 09:15  9ºA 09:00 09:15 

7º E 10:00 10:15  9º B 10:00 10:15 

8º A 11:00 11:15  9º C 11:00 11:15 

8º B 14:00 14:15  9º D 11.30 11:45 

8º C 15:00 15:15  9º E 12:00 12:15 

8ºD 16:00 16:15  10º A 14:00 14:30 

    10º B 15:00 15.30 

10 de julho – 6ª feira NOTA 
Todos os encarregados de educação que não 
compareceram nas datas estipuladas, para a entrega 
dos documentos, terão que o fazer até ao próximo dia 
10 de julho (sexta-feira). 
 

Os EE que efetuaram a renovação de matrícula no Portal 
das Matrículas também terão de entregar na escola: 
- A declaração da segurança social para efeitos da situação e 
benefícios da ação social escolar; 
- Consentimento de proteção de dados pessoais (fornecido na 
escola). 

Turma 
Renovação de 

matrícula 
Entrega de 

manuais 
10º C 09:00 09:15 

10º D 09:30 10:00 

11º A 10:00 10:15 

11º B 10:30 11:15 

11º C 11:00 11:30 

Alunos do 12º Ano 12:00 


