Escola Básica de Lamego
e Escola Sec. Latino Coelho
25.junho.2020

Ex.mo Senhor Encarregado de Educação:
Aproximando-se o final do ano letivo em curso, é preocupação deste Agrupamento de
Escolas a preparação do próximo ano letivo 2020/2021, que se inicia com a renovação de
matrícula dos alunos.
O pedido de renovação de matrícula é obrigatório para todos os alunos dentro da
escolaridade

obrigatória,

sendo

apresentado

pelo

encarregado

de

educação,

preferencialmente via Internet, no portal:

portaldasmatriculas.edu.gov.pt
com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou
credenciais de acesso ao Portal das Finanças, de 2 a 10 de julho de 2020.
Em alternativa (no caso de não haver possibilidade de fazer a matrícula via internet),
o encarregado de educação pode, no mesmo prazo (de 2 a 10 de julho), dirigir-se aos
Serviços Administrativos do Agrupamento, na Escola Secundária de Latino Coelho, para
fazer a renovação de matrícula do seu educando, sendo obrigatório o uso de máscara,
atendendo à atual situação de pandemia da doença COVID -19. Antes, terá de fazer
uma marcação prévia através do e-mail sa.alunos@aelc-lamego.pt ou do nº de telefone
254612024 e, no dia agendado, deve apresentar-se com a seguinte documentação,
atualizada: cartão de cidadão do aluno; cartão de subsistência de saúde e/ou seguro de
saúde complementar de que o aluno é portador; boletim de saúde atualizado; 1 fotografia
tipo passe, identificada; e documento com o NIB (número de identificação bancária) do
encarregado de educação, para eventuais depósitos.
Os alunos que não estejam abrangidos pela escolaridade obrigatória necessitam ainda
de € 6,35 (seis euros e trinta e cinco cêntimos) para pagamento do Seguro Escolar, valor
que só será cobrado no início do próximo ano letivo.
Com os melhores cumprimentos.
O Diretor,

José António Fernandes Martins Rocha

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO, LAMEGO
PRAZOS E PROCEDIMENTOS
9º ano

1 de julho

11º e 12º anos (CCH)
5º, 6º, 7º e 8º anos

Afixação das Pautas na Escola Secundária Latino Coelho

2 de julho

10º ano (CCH)
Cursos Profissionais (Secundário)
Reclamações / Recursos / Pedidos de Revisão das decisões do
Conselho de Turma
Candidatura a Bolsa de Mérito (2020/2021) para alunos
carenciados que frequentaram em 2019/2020 os 9º, 10º e
11º anos ou um ano não terminal de curso profissional

Data a definir

As informações referentes a estas matérias serão
expostas aquando da afixação das pautas

Nº de telefone da ES Latino Coelho: 254 612 024
Pedidos de esclarecimento sobre a matrícula no 10º ano de
escolaridade em 2020/2021, destinada aos alunos que
frequentaram em 2019/2020 o 9º ano

E-mail do Adjunto da Direção (Área de Alunos):

(contactos a estabelecer entre os dias 2 e 10 de julho de 2020)

E-mail da Psicóloga do Agrupamento:

vitor.santos@aelc-lamego.pt

rosa.moura@aelc-lamego.pt
A informação relativa a esta matéria será publicada na
página eletrónica do Agrupamento:

Recolha e triagem de manuais para reutilizar

www.aelc-lamego.pt
Por transferência bancária, se requerido, ou no início
do ano letivo, presencialmente

Devolução de caução deixada para utilização de cacifo

Candidatura a Auxílios Económicos Diretos 2020/2021 e requerimento para Transporte Escolar
Via Internet, na página do Agrupamento www.aelc-lamego.pt através do link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5ZwELlPXbEfLgtjoQzC2AyD8hzabeVGnVR1xipMcdNUM1lUOU9TWEwzR0g4R0lTVElEVzcwS0ZVMC4u

CALENDÁRIO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Via Internet

de 2 a 10 de julho de 2020
Portaldasmatriculas.edu.gov.pt
com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de
acesso ao Portal das Finanças

Serviços
Administrativos

ou
Com marcação prévia através do e-mail sa.alunos@aelc-lamego.pt
ou do nº de telefone 254 612 024

