
INFORMAÇÕES P 
ARA OS ENC. DE EDUCAÇÃO 

SASE / CACIFOS / CARTÃO DO ALUNO/ 
MATRICULAS/MANUAIS ESCOLARES / INSCRIÇÕES PARA 

EXAMES 
 

1 - SASE 
A data limite para os Enc. de educação solicitarem SASE para o próximo 

ano letivo é 30 junho de 2020. Mais informação em 
https://www.aeparede.edu.pt/candidatura-a-auxilios-economicos-2020-21.  

 

2 - CACIFOS 
O DT deve comunicar aos alunos que os cacifos deverão ser desocupados 
na data agendada para a devolução dos manuais.   
 

3 - CARTÃO DO ALUNO 
Relativamente aos cartões, os alunos que continuarem na escola, 
deverão mantê-los. O estorno do dinheiro dos cartões dos alunos que 
pretendem mudar de agrupamento deverá ser efetuado mediante 
agendamento (via e-mail) para os serviços administrativos: 
 (servadm@aeparede.edu.pt). 

 

4 - RENOVAÇÃO DE MATRICULA / PORTAL DE MATRICULAS 
 

Porque o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto sugerimos que os Encarregados de 
Educação iniciem desde já o pedido de matricula/renovação preenchendo os 3 primeiros passos 
(Consentimentos, Dados do Encarregado de Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando apenas para 
ser preenchido entre 26 de junho e 3 de julho ou entre 26 de junho e 8 de julho, consoante o caso (ver 
em baixo) o 4º passo (Dados da matrícula) e a submissão do pedido. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documentação/Informação Necessária 

 o número de identificação fiscal (NIF) de todas as crianças e alunos, no caso de o terem atribuído; 

 o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 

 o número de cartão de utente de saúde/ beneficiário, a identificação da entidade e o número 
relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 

 o número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e alunos beneficiários da 
prestação social de abono de família que seja pago pela segurança social; 

 os dados que permitem uma adequada identificação do encarregado de educação, nomeadamente 
tipo e número de documento de identificação, número de identificação fiscal (NIF), no caso de o 
terem atribuído, contactos, morada, data de nascimento e habilitações. 

 os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela Autoridade 
Tributária, apenas nos casos em que o/a Encarregado/a de Educação não seja o pai ou a mãe e esteja 
nesta condição, “por mera autoridade de facto ou por delegação”  

 o comprovativo da morada da área de residência, apenas nos casos em que apenas nos casos em 
que a morada do/a Encarregado/a de Educação não seja preenchida automaticamente por leitura do 
cartão de cidadão ou chave móvel digital e se pretenda mobilizar esta informação para efeitos de 
seriação; 

 o comprovativo da morada da atividade profissional, apenas nos casos em que se pretenda 
mobilizar esta informação para efeitos de seriação; 

 o comprovativo de escalão de abono de família, caso o/a encarregado/a de educação não tenha 
consentido a interconexão de dados entre o Portal das Matrículas e a segurança social e desde que 
pretenda ter acesso a apoios de ação social escolar; 

 o comprovativo (pdf)  de que o/a educando/a frequenta a escolaridade com Relatório 
Tecnicopedagógico , nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 
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 Renovação de Matrícula para os alunos que vão frequentar os 2.º, 3.º e 

4.º Anos em 2020/21 

Renovação é efetuada no Portal das Matrículas 
[https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt]. Para utilizar este serviço deve possuir  
os Cartões de Cidadão do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a 
matricular, bem como os respetivos códigos de autenticação ou em alternativa 
a Chave Móvel Digital do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular 
(para informações relativas à chave móvel digital consulte 
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital). Para autenticação 
pode também utilizar o seu NIF e código de autenticação do Portal das Finanças. 
Os encarregados de educação que não possuam estes acessos devem agendar 
junto dos serviços administrativos, através do número de telefone 214548450, 
apoio à renovação de matrícula.  
Os encarregados de educação dos alunos que têm Relatório Técnico 
Pedagógico deverão anexá-lo no processo de renovação de matrícula. 
O prazo de renovação de matrícula decorre entre 26 de junho e 8 de julho. 
Qualquer dúvida poderá ser colocada para o seguinte mail: 
renovacoes@aeparede.edu.pt 
 
 

 Renovação de Matrícula para os alunos que vão frequentar os 5.º e 10.º 

Anos em 2020/21 

Renovação é efetuada no Portal das Matrículas 
[https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt]. Para utilizar este serviço deve possuir 
os Cartões de Cidadão do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a 
matricular, bem como os respetivos códigos de autenticação ou em alternativa 
a Chave Móvel Digital do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular 
(para informações relativas à chave móvel digital consulte 
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital). Para autenticação 
pode também utilizar o seu NIF e código de autenticação do Portal das Finanças. 
Os encarregados de educação que não possuam estes acessos devem agendar 
junto dos serviços administrativos, através do número de telefone 214548450, 
apoio à renovação de matrícula. 
Chama-se a particular atenção que só serão validadas as moradas que sejam 
comprovadas mediante a apresentação do comprovativo de morada fiscal. 
Os encarregados de educação dos alunos que têm Relatório Técnico 
Pedagógico deverão anexá-lo no processo de renovação de matrícula. 
O prazo de renovação de matrícula decorre entre 26 de junho e 3 de julho. 
Qualquer dúvida poderá ser colocada para o seguinte mail: 
renovacoes@aeparede.edu.pt 
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 Renovação de Matrícula para os alunos que vão frequentar o 7.º Ano 

em 2020/21 

Renovação é efetuada no Portal das Matrículas [https:// 
portaldasmatriculas.edu.gov.pt]. Para utilizar este serviço deve possuir os 
Cartões de Cidadão do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular, 
bem como os respetivos códigos de autenticação ou em alternativa a Chave 
Móvel Digital do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular (para 
informações relativas à chave móvel digital consulte 
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital). Para autenticação 
pode também utilizar o seu NIF e código de autenticação do Portal das Finanças. 
Os encarregados de educação que não possuam estes acessos devem agendar 
junto dos serviços administrativos, através do número de telefone 214548450, 
apoio à renovação de matrícula.  
Chama-se a particular atenção que: 
- só serão validadas as moradas que sejam comprovadas mediante a 
apresentação do comprovativo de morada fiscal. 
- a escolha de apenas uma escola de opção poderá implicar a não colocação 
do(a) aluno(a). Relembra-se que a Escola Básica de Santo António possui 8 
turmas de 6º ano e apenas 4 turmas de 7º ano. 
Os encarregados de educação dos alunos que têm Relatório Técnico 
Pedagógico deverão anexá-lo no processo de renovação de matrícula. 
O prazo de renovação de matrícula decorre entre 26 de junho e 3 de julho. 
Qualquer dúvida poderá ser colocada para o seguinte mail: 
renovacoes@aeparede.edu.pt 

 Renovação de Matrícula para os alunos que vão frequentar os 6.º, 8.º, 

9.º, 11.º  e 12.º Anos em 2020/21 

Renovação é efetuada no Portal das Matrículas [https:// 
portaldasmatriculas.edu.gov.pt]. Para utilizar este serviço deve possuir os 
Cartões de Cidadão do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular, 
bem como os respetivos códigos de autenticação ou em alternativa a Chave 
Móvel Digital do encarregado de educação e do(a) aluno(a) a matricular (para 
informações relativas à chave móvel digital consulte 
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital). Para autenticação 
pode também utilizar o seu NIF e código de autenticação do Portal das Finanças. 
Os encarregados de educação que não possuam estes acessos devem agendar 
junto dos serviços administrativos, através do número de telefone 214548450, 
apoio à renovação de matrícula.  
Os encarregados de educação dos alunos que têm Relatório Técnico Pedagógico 
deverão anexá-lo no processo de renovação de matrícula. 
O prazo de renovação de matrícula decorre entre 26 de junho e 8 de julho. 
Qualquer dúvida poderá ser colocada para o seguinte mail: 
renovacoes@aeparede.edu.pt 
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5 - DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente, exceto os do 1.º 
ciclo, ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se 
trate de disciplinas sujeitas a exame - Despacho n.º 6352/2020. 
Essa devolução será efetuada de acordo com a seguinte calendarização : 
 

 
 

ESFLG 09h-12h 09h-12h 14h-17h 14h-17h 

01-jul 7º A / F3  7º B / F4 7º C /  F3   7ºD / F4 

02-jul 8º A / F3    8º B / F4 8º C /  F3   8ºD / F4 

03-jul 10º A /  F3  10º B / F4  10º C / F3  10ºD / F4 

06-jul 9º A /  F3  9º B / F4 9º C / F3    9ºD / F4 

07-jul 10º E / F3   10º G / F4  10º F / F3    10ºH / F4 

08-jul 7º E /  F3   10º N / F4 11ºA / F3 12ºA / F4 

09-jul 10º I / F3 10º J / F4 11ºB / F3 12ºB / F4 

10-jul 10º L/M F3 11º I / F4 11ºC / F3 12ºC / F4 

13-jul 11º J / F3 11º L/ F4 11ºD / F3 12ºD / F4 

14-jul 12º J / F3 12º L / F4 11ºE / F3 12ºE / F4 

15-jul 12º I / F4   11ºF / F3 12ºF / F4 

16-jul     11ºG / F3 11ºH / F3 
 

 De 26 de junho a 14 de julho – devolução dos manuais de todas as 
disciplinas (exceto os manuais do 1º ciclo e os manuais de disciplinas 
sujeitas a exame os Provas de Equivalência à frequência); 

 Devolução de manuais de disciplinas sujeitas a exame os Provas de 
Equivalência à frequência - os manuais devem ser entregues três dias 
após a publicação das classificações dos exames (no final do ciclo de 
estudos). 

No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, é 
emitida a correspondente declaração comprovativa. O dever de restituição é da 
responsabilidade do encarregado de educação, ou do aluno, quando maior. 
 
Avaliação do Estado dos manuais escolares para efeitos de reutilização :   
 Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado 
em que se encontrem. A avaliação do estado dos manuais tem em conta os 
seguintes critérios: 

ESAP 09h-12h 09h-12h 14h-17h 14h-17h

01/jul 5º A / EVT 1  5º H / CN 1 5º B / EVT 1  5º G / CN 1

02/jul 5º C / EVT 1  5º F / CN 1 5º D / EVT 1  5º E / CN 1

03/jul 7º F / CN 1 7º G / EVT 1 7º H / CN 1  7º I / EVT 1

06/jul 8º E / CN 1 8º F / EVT 1 8º G / CN 1  8º H / EVT 1

07/jul 9º E / CN 1 9º F / EVT 1 9º G / CN 1 9º H / EVT 1

08/jul 6º A / EVT 1  6º H / CN 1 6º B / EVT 1  6º G / CN 1

09/jul 6º C / EVT 1  6º F / CN 1 6º D / EVT 1  6º E / CN 1



- Número de utilizações anteriores; 
- Existência de espaços em branco para preenchimento/ inexistência de 
qualquer anotação  ou , pelo contrário, verificação indevida de registos;  
- Deterioração inerente ao uso normal do manual, de acordo com uma 
utilização prudente e adequada, ou, pelo contrário, verificação de danos 
anormais que não decorram do uso normal; 
 
Os manuais em condições de reutilização não podem estar escritos ou em mau 
estado de conservação. Nesse sentido devem ser apagados todos os registos 
efectuados pelo/a aluno/a , incluindo os sublinhados.  
- Os manuais entregues em mau estado de conservação ou escritos , são 
considerados não reutilizáveis.  
 
 

6 -  INSCRIÇÕES PARA PROVAS E EXAMES 
 
Os alunos que pretendem realizar provas de equivalência à frequência deverão 

proceder à sua inscrição até 48h após a afixação das pautas do 3º período. (Divulgação 

da avaliação - As pautas de avaliação serão afixadas na escola sede do agrupamento e 

divulgadas no Inovar a: 30 de junho: 4º, 6.º, 9.º, 11.º e 12.º anos e 3 de julho: 1.º, 2.º, 

3.º 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos.) A inscrição será feita presencialmente com agendamento 

efetuado através de telefone para os serviços administrativos: 21 4548450. 

 
 
25/06/2020                                                                                                              O Diretor 
 

José Bentes Guerreiro 
 


