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A V I S O nº 15 
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2020-2021 
 

Alunos que vão frequentar os 6º; 8º; 9º, 11º e 12º anos 
 

 

Exº Senhor/a Encarregado/a de Educação 
 

Em virtude das dificuldades em proceder à renovação de matrícula e de forma a tornar mais ágil o 

processo, informo V. Exa. que as renovações de matrícula (6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos) passam, a partir do dia de 

hoje, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, a processar-se de forma automática, nos mesmos 

termos em que acontecia no ano letivo transato, com exceção de transferências de estabelecimento. 

Neste contexto, importa acautelar os seguintes aspetos: 

1. Para os alunos cujos Encarregados de Educação tenham já procedido a submissão de renovação no Portal 

das Matrículas, não são necessárias mais diligências, uma vez que o Agrupamento já dispõe de toda a 

informação e o processo está completo; 

2. Para aqueles que não conseguiram realizar a renovação no Portal das Matrículas, devem aceder ao 

NETGIAE para proceder à confirmação de dados, bem como dar o consentimento da utilização de dados 

pessoais de acordo com a política de proteção de dados. O acesso ao NETGIAE é feito pelo seguinte 

endereço: https://giae.aegaianascente.pt/; 

3. A disciplina EMR é de frequência facultativa, devendo o Encarregado de Educação, ou o aluno quando 

maior de 16 anos, indicar se pretende frequentar EMR e qual a confissão religiosa pretendida através do 

preenchimento da declaração que já foi enviada pelos Diretores de Turma. Esta declaração deverá ser 

enviada para o seguinte endereço correio eletrónico: alunos@aegaianascente.pt, ou ser entregue na 

respetiva Escola; 

4. No caso de pretender a atribuição do subsídio da ação social escolar (ASE), deverá remeter prova do 

comprovativo do escalão, atribuído pela Segurança Social, atualizado com data de 2020,para o seguinte 

endereço correio eletrónico: ase@aegaianascente.pt, identificando o nome do aluno e o ano que vai 

frequentar; 

5. Os alunos que vão para o 12º ano deverão indicar ao respetivo Diretor de Turma, via email, as duas 

disciplinas anuais de opção. 

 

Dado o atual contexto de pandemia, todos estes procedimentos devem ser realizados, preferencialmente, 

através de meios digitais, evitando-se, assim, a necessidade de deslocação à escola por parte dos Encarregados de 

Educação. 

O processo de renovação de matrícula deve estar concluído até ao dia 12 de julho de 2020. 
 

NOTA: alunos com mais de 18 anos pagam seguro escolar no valor de 6,35 € 

 

Oliveira do Douro, 07 de julho de 2020                                                                                                       A Subdiretora 

 
                (Paula Lobo)                          
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