
 

   

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

 

- RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA-   

5º, 7º e 10º anos (CIENTIFICO-HUMANISTICOS E PROFISSIONAIS) 

2020/2021 

(Despacho Normativo nº5/2020, de 21 de abril) 

Procedimentos:  

 

 

-O pedido de renovação de matrícula para o 5º, 7º e 10º anos é apresentado via 

Internet na aplicação Portal das Matrículas, com o recurso a uma das 

seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou 

credenciais de acesso ao Portal das Finanças;  

- O Portal das Matrículas tem disponível o Manual para o Encarregado de 

Educação e as FAQ; 

-Apoio presencial nos procedimentos de renovação de matrícula: No âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, o apoio presencial só será realizado com 

marcação prévia, devendo ser solicitado aos Serviços Administrativos:  

-Escola Básica/Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana, telefone 266930070 ou 

endereço electrónico secretaria@aevianadoalentejo.edu.pt    

-Escola Básica de Alcáçovas, telefone 266 948051 ou endereço electrónico 

ebijialcacovas.contab@gmail.com 

 

Documentos 

necessários 

 

(carregar no Portal 

das Matrículas)  

a) Cartão de Cidadão; 

b) Cartão do subsistema de saúdedigitalizado, se aplicável; 

c) Dependendo da situação do aluno, pode ser necessário proceder ao 

carregamento do documento relativo à composição do agregado familiar por 

último validado pela Autoridade Tributária, nos casos em que a matrícula se 

processa ao abrigo do previsto na subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º 

ou que se pretendam mobilizar como critérios de seriação as prioridades 3.ª do 

n.º 2 do artigo 10.º, 3.ª do n.º 1 do artigo 11.º e a 2.ª do n.º 1 do artigo 12.º; 

 

Prazos: - a renovação de matrícula é efetuada  até ao dia 13 de julho. 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
mailto:secretaria@aevianadoalentejo.edu.pt
mailto:ebijialcacovas.contab@gmail.com


 

   

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

 

Documentos a enviar 

para o Agrupamento 

Para além dos documentos já referidos, o/a encarregado/a de educação deverá enviar 

para o email matriculas@aevianadoalentejo.edu.pt indicando, no assunto,  o nome do 

aluno os seguintes documentos: 

a) Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais- CLIQUE 

AQUI;  

b) Declaração de regulamento interno/ autorização de utilização de 

imagem/saídas no concelho/ saída da escola - CLIQUE AQUI. 

 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

-Requisição de Transporte Escolar- ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MUNICÍPIO 

DE VIANA DO ALENTEJO- o Encarregado de Educação preenche, diretamente, na 

página do Município o requerimento de transporte- CLIQUE AQUI 

- os  encarregados de educação que pretendam usufruir de auxílios económicos 
no âmbito da  Ação Social Escolar devem deslocar- se  aos Serviços 
Administrativos  ( mediante agendamento) com  a  Declaração da Segurança 
Social para certificar o escalão de abono de família e documento com o IBAN.  

 

 

IMPORTANTE 

- para o 7º ano: o Encarregado de Educação indica a opção de Língua Estrangeira II- Francês ou Espanhol  

 

- para o 10ºanos: o Encarregado de Educação indica a opção de Língua Estrangeira - Inglês ou Espanhol  

 

- para todos os anos de escolaridade: o Encarregado de Educação indica se pretende que o seu 

educando se matricule a EMRC. 

 Viana do Alentejo, 24 de junho de 2020 

 

A diretora 

(Maria Manuel Carvalho Aleixo) 

mailto:matriculas@aevianadoalentejo.edu.pt
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/Decl._dados_p_Pr%C3%A9_e_1%C2%BAc_.pdf
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/Decl._dados_p_Pr%C3%A9_e_1%C2%BAc_.pdf
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/autoriza%C3%A7ao__b%C3%A1sico_e_secund%C3%A1rio3.pdf
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formulario/47

