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1. ATUALIZAÇÃO DE DADOS/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2022-2023 

O processo de matrícula para o 7.º ano de escolaridade deverá ser efetuado na plataforma Portal das Matrículas, 

que estará disponível entre 9 a 19 de julho. Deverão também efetuar a atualização de dados no INOVAR 

Consulta na opção <MATRÍCULAS ELETRÓNICAS> <RENOVAÇÃO>, até 15 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 30 de junho.  

3. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR  

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

Xira, na plataforma SIGA. Toda a informação disponível em www.aeaa.pt. 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: até 19 de julho | TRANSPORTES ESCOLARES: até 31 de julho 

4. CACIFOS 

CACIFOS COM CADEADO 

Todos os alunos deverão retirar o cadeado e os objetos existentes aí existentes até ao dia 8 de julho. Caso 

NÃO se verifique o cumprimento deste prazo ou o cacifo se encontrar danificado, o aluno perde o direito à 

devolução da caução, tendo que pagar novamente 5€ no início do ano lectivo de 2022-2023.  

Todos os alunos deverão, na Atualização de Dados/Renovação da Matrícula no INOVAR Consulta, solicitar a 

requisição de cacifo para o ano 2022-2023, se assim o pretenderem. 

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 na secretaria. 

5. DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES (ano letivo 2021-2022) 

Os alunos de 6.º ano deverão entregar os manuais escolares do MEGA no dia 8 de junho, na escola sede. 

6. COMPUTADORES DA ESCOLA DIGITAL 

Os alunos permanecerão com os computadores atribuídos até ao final do 9.º ano de escolaridade. Em caso de 

transferência de agrupamento é obrigatória a devolução do equipamento.  

Castanheira do Ribatejo, 1 de julho de 2022     A Direção 
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