AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER

Renovação de Matrícula
1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
Abertura da plataforma a 26 de junho

No ensino básico a renovação de matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da
matrícula, ou seja para frequência dos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade e
ainda no finalizar do ensino básico, para ingresso no ensino secundário, no 10.º ano de
escolaridade.
Se o seu educando está a frequentar o ensino básico e vai continuar o seu percurso formativo
para um dos anos acima indicados, o Senhor Encarregado de Educação deverá proceder à

renovação de matrícula do seu educando para o ano escolar 2020/2021, na aplicação
informática Portal das Matrículas.
A fase de matrícula para a educação pré-escolar e 1.º ano do ensino básico está em vias
de encerrar – no próximo dia 30 de junho.
Pela mesma altura, presumivelmente a partir de 26 de junho, a aplicação informática
Portal das Matrículas passará a facultar ao Senhor Encarregado de Educação o acesso à
renovação de matrícula do seu educando.
Como sabe, as aulas terminam no dia 26 de junho, sexta-feira, e na semana seguinte
realizar-se-ão as reuniões de avaliação de final de ano letivo, sendo os resultados das
avaliações do Agrupamento publicitados na sexta-feira seguinte, dia 3 de julho.
Dias 6, 7 e 8 de julho serão os dias especificamente dedicados às renovações de
matrículas.
A renovação de matrícula do seu educando deve ser realizada, preferencialmente, na
aplicação Portal das Matrículas que lhe permite atualizar toda a informação e fornecer a
documentação necessária à instrução do processo.
Atendendo às condicionantes de saúde pública e na prossecução do bem-estar de todos os
envolvidos no processo, bem ainda em prol da simplificação administrativa e processual, apelase ao Senhor Encarregado de Educação que realize o esforço de operacionalizar a renovação de
matrícula do seu educando online, agora com meios de autenticação alargados: cartão de
cidadão; chave móvel digital; credencial de acesso do Portal das Finanças.

Registamos com orgulho que na fase de matrículas a quase totalidade dos Senhores
Encarregados de Educação se esforçou por corresponder a este apelo e concluiu o processo
online com enorme sucesso, pelo que lhes apresentamos os nossos parabéns e os nossos
agradecimentos.

Insistimos agora na fase de renovação de matrículas para que também o Senhor
Encarregado de Educação tente a aplicação online – sem marcações, sem deslocações,
sem nervosismo de esquecimento de documentos, sem tempos de espera, sem
restrições.
Consulte e familiarize-se com o Portal das Matrículas – é uma pessoa informada, vai conseguir!
Para apoio ao Senhor Encarregado de Educação, e exclusivamente para esclarecimentos sobre
renovação de matrículas, disponibilizam-se os seguintes contactos:
o
o

Telefone: 925 036 947; horário: 10:00h-12:00H e 13:00h-17:00h;
Email: alunos.aesmb@gmail.com.

Para os alunos de 9.º ano, está ainda disponibilizado o contacto da Senhora Psicóloga, do
conhecimento dos envolvidos, a que podem recorrer para esclarecimentos e aconselhamentos
na transição para o ensino secundário.
Posteriormente serão dadas informações sobre procedimento alternativo ao preenchimento
online.
Aguardamos com expectativa a sua renovação de inclusão nesta nossa comunidade educativa.
A Diretora e Equipa Diretiva.

