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1. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E PRAZOS 

• De acordo com o estipulado no Despacho Normativo n.º 10-B/2021 de 14 de Abril, o processo de 

matrícula para o 5.º ano de escolaridade deverá ser efetuado na plataforma Portal das Matrículas, 

que estará disponível entre 10 a 16 de julho. 

• Deverão também efetuar a renovação 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 do 4.º ano está prevista para o dia 14 de julho.  

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. PEDIDO DE CACIFO para 2021-2022 

• Todos os alunos que desejam cacifo para o ano letivo 2021-2022 deverão, na Renovação da 

Matrícula no INOVAR Consulta, solicitar essa intenção (requer o pagamento de uma caução de 5€). 

6. DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

• Os alunos de 1.º ciclo não têm que devolver manuais escolares. 

7. DEVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA DIGITAL 

• Consultar documento informativo específico sobre a devolução dos KITs da Escola Digital. 

 

Castanheira do Ribatejo, 2 de julho de 2021   A Diretora do Agrupamento 

Helena Pereira 
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