
       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIANA DO ALENTEJO 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 2020/2021 

 (6º, 8º, 9º, 11º e 12º anos) 

(De acordo com o Despacho Normativo nº 5 /2020, de 21 de Abril) 

Período de 

Renovação 

Matrícula 

Até 13 de julho de 2020 

 

Apresentação 

do pedido de 

Renovação 

Matrícula 

Pelo Encarregado de Educação, através do download, preenchimento e envio por correio 

eletrónico da documentação necessária (abaixo) para o endereço 

matriculas@aevianadoalentejo.edu.pt , indicando no assunto, o nome do aluno e o ano 

de escolaridade que irá frequentrar.  

De forma complementar deve ser efetuada a atualização de dados no portal netGIAE, no separador 

meu menu/processo, acessível em http://aevianadoalentejo.edu.pt/ (até dia 31 de agosto).  

Caso tenha dificuldades na conclusão do processo por via digital, pode obter apoio dos serviços 

administrativos, das 9h às 12.30h e das 14h às 17.30, mediante agendamento: 

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

do endereço electrónico secretaria@aevianadoalentejo.edu.pt; 

 Escola Básica de Alcáçovas através do telefone 266948051 ou do endereço electrónico 

ebijialcacovas.contab@gmail.com 

 

Documentação Necessária 

(6º, 8º, 9º, 

11º e 12º 

anos) 

 

• Cartão do subsistema de saúde digitalizado, se aplicável; 

• Preenchimento do impresso de opções de matrícula; CLIQUE AQUI 

• Preenchimento de Declaração de regulamento interno/ autorização de utilização de 

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

• Declaração de autorização dados pessoais. CLIQUE AQUI  

• 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 

• Atualização de dados no portal netGIAE, no separador meu menu/processo, acessível em 

http://aevianadoalentejo.edu.pt/ (até dia 31 de agosto). 

Outros 
Documentos 

• Os encarregados de educação que pretendam solicitar 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. 

 

A Diretora        (Maria Manuel Carvalho Aleixo) 
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