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Informação N.º 2

INFORMAÇÃO
MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO 2020/2021
Eduardo Costa Almeida, Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de
Vasconcelos, informa toda a comunidade educativa que, devido à situação atual em que
vivemos, a renovação de matrícula/atualização de dados dos alunos deverá ser feita até ao
dia 6 de julho de 2020, após a divulgação da avaliação sumativa do 3º período, prevista
para o dia 2 de julho de 2020.
A renovação da inscrição/atualização de dados dos alunos que ainda aguardam os
resultados dos exames, deverá ser efetuada nos três dias seguintes ao da afixação das
pautas com os resultados.
A

matrícula/renovação

deve

ser

efetuada

no

Portal

da

Matrículas:

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
Em alternativa e apenas nas situações de dificuldade no acesso ao Portal da
Matrículas, pede aceder à Plataforma GIAE Online através do Portal do Agrupamento
http://aetarouca.pt/ ou diretamente através do link http://giae.aetarouca.pt/ seguindo os
seguintes Procedimentos:
1. Introduzir as credenciais de acesso, Utilizador / Nº de Cartão e Palavra-passe.
2. No netGIAE, selecionar Matrícula.
3. Selecionar a Escola que em que pretende renovar a matrícula:
- Escola Básica de Tarouca, para os alunos do 1º Ciclo e crianças da Educação Pré-escolar;
- Escola Dr. José Leite de Vasconcelos, para os alunos dos 2º 3º ciclos e Ensino Secundário;
- Jardim do Castanheiro do Ouro, para as crianças da Educação Pré-escolar.

4. Transferir a Ficha de Renovação de Inscrição e a declaração de consentimentos.
5. Imprimir ou editar no computador.
6. Atualizar os dados que constam na Ficha e preencher os campos em branco.
7. Os alunos que se pretendem efetuar a inscrição no Ensino Secundário devem indicar
por ordem de preferência o curso que pretendem frequentar, no caso de não existir
vaga no curso que indicou como primeira preferência.
8. Dentro da oferta formativa devem indicar por ordem de preferência as disciplinas da
Formação Específica.
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9. Assinar

e

devolver

aos

Serviços

Administrativos,

através

do

email

secretaria@aetarouca.pt

Os alunos que pretendam mudar de estabelecimento de ensino a matrícula é feita
obrigatoriamente no Portal da Matrículas:
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home

Tarouca, 23 de junho de 2020
O Diretor
___________________________________
(Eduardo Costa Almeida)
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