Agrupamento de Escolas GIL VICENTE - Guimarães
ANO LETIVO 2020/2021

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – 5º a 8ºano
Ex.mo(a). Sr. (ª). Encarregado de Educação:
Face à situação excepcional que atravessamos, provocada pelo surto de Covid-19, solicita-se o levantamento
na escola da documentação que terá que ser totalmente preenchida para a renovação da matrícula do(s)
seu(s) educando(s). Esse levantamento deverá ser feito a partir de 26 de Junho de 2020.
O(A) Sr(a). Encarregado(a) de Educação deverá poderá proceder à renovação da matrícula do(s) seu(s)
educando(s) no Portal das Matrículas, através do link:

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home, após a afixação das pautas de
avaliação no dia 03 de Julho de 2020. Caso surjam dúvidas ou dificuldades, deverão contactar os serviços
administrativos via telefone.

A devolução dos manuais escolares e a entrega dos documentos para validação das matrículas, deverá
ser feita entre as 09:00 – 13:00 e as 14:30 – 18:00, de acordo com o seguinte calendário:
Alunos que frequentaram o 5º ano – 7 de Julho de 2020;
6º ano – 8 de Julho de 2020;
7º ano – 9 de Julho de 2020;
8º ano – 10 de Julho de 2020;
Documentos a entregar:

 Ficha de Identificação do Aluno;
 Boletim Individual de Saúde;
 Destacável do documento “ Normas fundamentais do seguro escolar” e “Aceitação do Regulamento
Interno” devidamente assinados pelo encarregado de educação;

 Declaração de consentimento para Recolha de Dados Pessoais;
 Requerimento para Transporte Escolar + 1 foto atualizada (tipo passe) - para os que mudaram de
residência;

 Preenchimento de Requerimento para Transporte Escolar para todos os alunos que utilizam os TUG; os
restantes, que utilizam TRANSDEV e REDM, não precisam de o fazer;
NOTAS:

 Os manuais escolares serão gratuitos para todos os alunos no próximo ano letivo de 2020-21;
 No âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos (PART), o transporte
escolar é comparticipado em 50% para os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, que residam a
menos de 3 Km de distância do estabelecimento de ensino da área de residência e gratuito para todos os
outros que residam a uma distância superior.
 Para o esclarecimento de dúvidas, podem contactar os Serviços Administrativos do Agrupamento através
do telefone: 253522403.

