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1. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E PRAZOS 

• A renovação de matrícula para o 8.º ou 9.º ano de escolaridade é realizada no INOVAR Consulta, na 

opção <MATRÍCULAS ELETRÓNICAS> <RENOVAÇÃO>, que estará disponível entre 21 de junho a 16 

de julho. 

Em caso de dificuldade em formalizar a renovação de matrícula, o/a Encarregado/a de Educação poderá fazer 

uma marcação prévia, via telefone, para atendimento presencial nos Serviços Administrativos do Agrupamento 

(263 287 230). Para este atendimento apenas é permitida a entrada de uma pessoa, com uso obrigatório de 

máscara (interdita a entrada a menores). Em alternativa, poderá contactar os Serviços de Administração 

Escolar utilizando o correio electrónico matriculas@aeaa.pt. 

2. PAUTA DE AVALIAÇÃO DE 2.º SEMESTRE – INOVAR Consulta 

• A divulgação da avaliação do 2.º semestre encontra-se prevista para o dia 29 de junho.  

3. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR  

• Deverão preencher os formulários disponíveis, da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira, na página do agrupamento em www.aeaa.pt, até 31 de julho.  

4. SUBSÍDIO DE MATERIAL DE PAPELARIA – 2020/2021 

• Os alunos com escalão A ou B deverão utilizar o valor de subsídio referente a material escolar 

disponível até ao dia 5 de julho, alertando-se para o facto de o mesmo não ser devolvido aos EE. 

5. CACIFOS 

CACIFOS COM CADEADO 

• Todos os alunos deverão retirar o cadeado e os objetos existentes aí existentes até ao dia 5 de 

julho. Caso NÃO se verifique o cumprimento deste prazo, o aluno perde o direito à devolução da 

caução, tendo que pagar novamente 5€ no início do ano letivo. O cacifo será aberto (cortado o 

cadeado) com a presença de dois assistentes operacionais, sendo os objetos pessoais guardados em 

local próprio até ao dia 31 de agosto de 2021.  

• Todos os alunos deverão, na Renovação da Matrícula no INOVAR Consulta, solicitar a requisição 

de cacifo para o ano 2021-2022. É da responsabilidade dos alunos a compra/posse de um cadeado. 

CACIFOS SEM CADEADO (CINZENTOS) 

• Os alunos que usufruem de cacifo sem cadeado permanecerão com a respetiva chave até ao final 

do 3.º Ciclo (9.º ano de escolaridade), NÃO SENDO NECESSÁRIO entregar a chave nos Serviços de 

Administração Escolar. 

https://aedantonioataide.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login
mailto:matriculas@aeaa.pt
https://aeaapt.wordpress.com/matriculas/
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• Aos alunos cujos cacifos se encontrarem danificados não será devolvida a respetiva caução, tendo 

estes de voltar a pagar a caução de 5€ no início do ano letivo.  

6. DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

• Os manuais deverão ser entregues a partir do dia 5 de julho, sendo disponibilizado brevemente o 

calendário para o efeito. 

7. DEVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA DIGITAL 

• Os alunos que solicitarem transferência de escola e que receberam os computadores da Escola 

Digital, terão que entregar OBRIGATÓRIAMENTE os mesmos a partir do dia 5 de julho, sendo 

disponibilizado brevemente mais informações. 

 

Vila Franca de Xira, 23 de junho de 2021 

 

A Diretora do Agrupamento 

Helena Pereira 


