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Para:  Comunidade 
De:  Diretor  

cc:   Associação de Pais 

Data:  07.07.2020  

Assunto:  ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

 

 

De acordo com orientação da DGEstE, o processo de renovação das matrículas em curso passa, a partir deste 
momento, a ter a seguinte tramitação: 
 
a)       matrículas para 5º e 7º ano: continuam a ser tratadas através do Portal das Matrículas. No caso do aluno 
necessitar de transporte, deverá preencher o modelo anexo e enviar para a escola, através de email 
(secretaria@ebaveromar.com) -aplicável a quem já fez matrícula e quem ainda vai fazer; 
b)      Alunos que querem transferência de escola: continuam a ser tratadas através do Portal das Matrículas. 
c)    Restantes anos (EPE, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º): passam, a partir do dia de hoje, a processar-se de forma 
automática, nos mesmos termos em que acontecia no ano letivo transato, a saber: 

1.      A escola fará a renovação automática da matrícula, assumindo os dados do ano anterior. 
2.      Os alunos que pretendam utilizar transporte escolar, deverão preencher o modelo anexo e enviar por 

email para a escola, através de email (secretaria@ebaveromar.com) - Transporte Escolar 2020 
3.      Os alunos que pretendem beneficiar de subsídio (ASE), deverão enviar para o email a respetiva 
declaração da Segurança Social (secretaria@ebaveromar.com); 
4.      Os alunos que estavam a frequentar a disciplina de EMRC mantém essa matrícula válida. Em caso de 
desistência e/ou nova matrícula, deverão enviar email para a escola (secretaria@ebaveromar.com); 
5.      O consentimento relativo à proteção de dados é tacitamente assumido neste processo, fazendo-se a 
assinatura das respetivas autorizações no início do próximo ano escolar (o Regulamento está disponível na 
página da internet do Agrupamento: https://ebaveromar.com/wp-content/uploads/2020/01/RGPD.pdf); 
6.      Relativamente às AEC´s, torna-se necessário informar o professor titular de turma da frequência da 
mesma, pelo que deve o EE entrar em contacto com este, pelos meios usuais; 
7.      Os alunos 1º ciclo destes anos, que queiram almoçar na escola, devem preencher o documento anexo 
e enviá-lo para a escola (secretaria@ebaveromar.com) - Impresso 1ºCEB 2020-2021 (editável) 
8. Os alunos da EPE que queiram almoçar e/ou AAAF  devem preencher o documento anexo e enviá-lo para 
a escola (secretaria@ebaveromar.com )  - Impresso Pré Escolar 2020-2021 (editável). 

 
Dado o atual contexto de pandemia, todos estes procedimentos devem ser realizados, preferencialmente, através 
de meios digitais, evitando-se, por esta via, a necessidade de deslocação à escola por parte dos Encarregados de 
Educação; 
 
Para os alunos cujos Encarregados de Educação tenham já procedido a submissão de renovação no Portal das 
Matrículas, não são necessárias mais diligências, uma vez que os AE/ENA já dispõem de toda a informação e o 
processo está completo; 
 

 
O Diretor 
Carlos Gomes de Sá 
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