Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Informação para os Encarregados de Educação -2022-2023
 Matrícula e a Renovação de Matrícula no

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home

 Há renovação automática de matrícula ( sem necessidade de ir

ao Portal das Matrículas) nas seguintes situações:
i) Na transição para os 2º, 3º e 4º, 6º, 8º, 9º e 11º anos;
ii) Na manutenção no 2º, 3º e 4º, 5º, 7º, 10º e 12º anos

em caso de não transição.

 Deve usar o Portal das Matrículas para:
i) Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º ano;
ii) Renovar matrícula, na transição para os outros anos, sempre que pretenda ou seja
necessária:
a. A transferência de estabelecimento de educação ou de ensino;
b. A alteração de encarregado de educação, de curso ou de percurso formativo;
c. A escolha de disciplinas (por exemplo, se o aluno não estava inscrito em EMRC e quer
inscrever-se, tem que ir ao Portal das Matrículas. Se quer deixar de estar inscrito, também tem
que o fazer no Portal das Matrículas).

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
CALENDÁRIO:
-de 9 de julho a 19 de julho – para os alunos que frequentarão, em 22-23, o 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º ano do
ensino básico;
- de 17 de junho a 1 de julho – para os alunos que frequentarão, em 22-23, os 8.º e 9.º anos do ensino básico;
ensino secundário.

 Apoio presencial nos procedimentos de matrícula/ renovação de matrícula:
Serviços Administrativos do Agrupamento:
Viana- tel: 266930070;

email: secretariaåevianadoalentejo.edu.pt

Alcáçovas- tel: 266948050 ; email: alcacovassecretaria@aevianadoalentejo.edu.pt
 IMPORTANTE: Os documentos internos entregues pelos Encarregados de Educação

em 21/22, mantêm-se válidos para 22/23, a não ser que os Encarregados de
Educação queiram proceder a alguma alteração. Nesse caso, devem dirigir-se,
presencialmente, aos Serviços Administrativos do Agrupamento. Relembram-se os
documentos:
-utilização de dados pessoais;
-declaração de regulamento interno / autorização de utilização de imagem/saídas no concelho/
saída da escola.

 Os encarregados de educação que pretendam usufruir de auxílios económicos no âmbito da
Ação Social Escolar, e ainda não o tenham solicitado, devem deslocar- se aos Serviços
Administrativos com a Declaração da Segurança Social para certificar o escalão de abono de
família e documento com o IBAN.
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 REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
Solicita-nos o Município de Viana do Alentejo que divulguemos que os alunos que necessitem de
transporte de autarquia preencham o formulário de requerimento de transporte escolar (disponível
aqui) e o enviem por correio eletrónico para
educacao@cm-vianadoalentejo.pt

Viana do Alentejo, 7 de junho de 2022

A Diretora
Maria Manuel Aleixo

