Escola Básica de Lamego
e Escola Sec. Latino Coelho
14.junho.2021
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 2021/22, que se inicia com a renovação de matrícula.
Para a renovação de matrícula é necessário o encarregado de educação utilizar o Portal das
Matrículas, obrigatoriamente:
- (a) na transição para o 7º, 10º e 12 anos;
- (b) e na transição para outros anos, sempre que pretenda ou seja necessária a mudança de escola,
a alteração de encarregado de educação, a mudança de curso ou de percurso formativo, e a escolha de
disciplinas.
O acesso ao Portal das Matrículas é feito através do endereço da Internet:
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de
acesso ao Portal das Finanças.
Há renovação automática da matrícula, sem necessidade de intervenção dos encarregados
de educação, nas seguintes situações:
- na transição para os 6º, 8º, 9º e 11º anos;
- e na manutenção nos 5º, 7º, 10º e 12º anos, em caso de não transição.
Os alunos que não estejam abrangidos pela escolaridade obrigatória necessitam ainda de
6,65€ (seis euros e sessenta e cinco cêntimos) para pagamento do Seguro Escolar, valor que só será
cobrado no início do próximo ano letivo.
CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2021/22, no Portal das Matrículas

Alunos que vão frequentar os:

Alunos que vão frequentar os:

(a) 10º e 12º anos

- de 25 a 30 de junho

(a) 7º ano

- de 13 a 16 de julho

(b) 8º, 9º e 11º anos

- de 28 a 30 de junho

(b) 5º e 6º anos

- de 14 a 16 de julho

Recorte a seguinte tira destacável e entregue ao Diretor de Turma até ao dia 17 de junho

Nome do aluno: __________________________________________________________________ Ano _______ Turma _______ (2020/21)
Em 2021/22 vai inscrever-se na disciplina de Educação Moral e Religiosa? (Assinalar a opção com uma X)

SIM

Se sim, indicar a Religião _____________________________________ NÃO

Assinatura do enc. de educação ou do aluno maior de 16 anos: ___________________________________________
(Em conformidade com o regime em vigor para as restantes disciplinas e áreas disciplinares, no ensino básico não é permitida a
anulação da matrícula na disciplina de EMR)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO, LAMEGO
Em alternativa, para os casos em que é necessário utilizar o Portal da Matrículas e o
encarregado de educação não tem possibilidade de fazer a matrícula via internet, pode este, nos dias
úteis, dentro dos mesmos prazos, 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 254 612 024 e, no dia agendado, deve apresentar-se com a seguinte documentação,
atualizada: documento de identificação do enc. de educação e do aluno, uma fotografia do aluno,
números de identificação fiscal e da segurança social do enc. de educação e do aluno.
AFIXAÇÃO DAS PAUTAS DO 3º PERÍODO E OUTROS PROCEDIMENTOS
9º, 11º e 12º anos
8º e 10º ano
Cursos Profissionais
7º ano
5º e 6º anos

Afixação das Pautas na Escola Secundária Latino Coelho
Afixação das Pautas na Escola Básica de Lamego
Reclamações / Recursos / Pedidos de Revisão das decisões do
Conselho de Turma
Candidatura a Bolsa de Mérito (2021/2022) para alunos
carenciados que frequentaram em 2020/2021 os 9º, 10º e 11º anos
ou um ano não terminal de curso profissional

25 de junho
28 de junho

Data a definir
28 de junho
13 de julho

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

Nº de telefone da ES Latino Coelho: 254 612 024
O Adjunto do Diretor, Prof. Vítor Santos, e a Psicóloga do Agrupamento,
Dra. Rosa Moura, estarão disponíveis, até ao dia 30 de junho, para
prestar esclarecimentos sobre a matrícula no 10º ano de escolaridade
em 2021/22, para os alunos que frequentaram em 2020/21 o 9º ano,
através dos contactos indicados ao lado

E-mail do Adjunto do Diretor (Área de Alunos):
vitor.santos@aelc-lamego.pt
E-mail da Psicóloga do Agrupamento:
rosa.moura@aelc-lamego.pt

Candidatura a Auxílios Económicos Diretos 2021/22 (até ao dia 25 de junho)
através do link:
https://forms.office.com/r/ndtNpyAa61
Requerimento para o Transporte Escolar 2021/22 (até ao dia 25 de junho)
através do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNOp0rdPpgkIST_VkdSAptqMejNKOyDBlTwzI0zsM9WDNDbg/viewform?vc=0
&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Com os melhores cumprimentos.
O Diretor,

José António Fernandes Martins Rocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

