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RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA
CANDIDATURA A SUBSÍDIOS, BOLSAS DE MÉRITO
PASSES ESCOLARES PARA 2020-2021
TRANSPORTE ESCOLAR
REFEIÇÕES
CHEQUES DENTISTA

Torna-se pública informação relativas a renovações de matrícula, subsídios, bolsas de mérito e passes escolares
para o próximo ano letivo.
1. RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA
1.1. Crianças do Pré-Escolar
A renovação de matrícula na educação pré-escolar é efetuada eletronicamente, entre 4 de maio e o dia 30 de
junho de 2020.
1.2. Restantes anos de escolaridade
A renovação de matrícula é efetuada eletronicamente, até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação
escolar do aluno. Ou seja, a renovação de Matrícula (2º ao 12º ano) deve ser efetuada no Portal das
Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt), entre 29 de junho e, NO LIMITE, o dia 8 de julho.
Para qualquer dúvida sobre o processo de Renovação de Matrícula pode consultar o site
http://pmat.dgeec.mec.pt/ ou contactar os Serviços Administrativos do Agrupamento.
Não sendo possível efetuar a renovação de matrícula eletronicamente o pedido pode ser apresentado de modo
presencial na secretaria do AEVT, procedendo esses serviços ao registo eletrónico da matrícula na aplicação
informática. Neste caso, é necessário proceder à marcação prévia do atendimento através do e-mail
secretaria@aevt.pt, ou pelo telefone 253 808 170.
Alerta-se para o facto de que nos termos Despacho Normativo 5/2020, de 21 de abril, a Renovação de Matrícula
para o ano letivo 2020/2021, é efetuada eletronicamente, em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, para
TODOS os níveis de ensino e anos de escolaridade.
2. CANDIDATURA A SUBSÍDIO ESCOLAR
2.1. Crianças do Pré-Escolar e Alunos do 1º Ciclo
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Até final do mês de junho deve ser apresentada a candidatura à Ação Social Escolar para o próximo ano letivo. A
candidatura é feita através da plataforma “SIGA”, em https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx. É
necessário juntar a declaração da segurança social relativa ao abono de família, devidamente validada. Para
aceder à aplicação, os Encarregados de Educação devem usar o código de acesso que já possuem do ano anterior
ou solicitar aos Serviços Administrativos do Agrupamento, o respetivo código de acesso.
2.2. Alunos do 5º aos 12º anos de escolaridade:
Decorre até final do mês de junho a candidatura à Ação Social Escolar. Para efetuar a candidatura deve responder
ao questionário disponível através do endereço disponível AQUI, (é necessário iniciar sessão na conta de e-mail
institucional do aluno) sendo necessário anexar:
 boletim de candidatura devidamente preenchido e assinado (Anexo I);
 declaração da segurança social comprovativa do escalão do abono de família, devidamente validada, com
data de um dos últimos 3 meses.
Situações excecionais previstas no artigo 12.º do despacho n.º 8452-A/2015, devem ser tratadas nos serviços de
ação social escolar do AEVT. Neste caso, é necessário proceder à marcação prévia do atendimento através do email secretaria@aevt.pt, ou pelo telefone 253 808 170.
3. CANDIDATURA à BOLSA DE MÉRITO
Têm direito a Bolsa de Mérito os alunos que reúnam os seguintes requisitos:
 no ano letivo anterior, terminaram o 9º ano com a média igual ou superior a 4 e aprovaram a todas as
disciplinas;
 no ano letivo anterior, terminaram o 10º ou o 11º ano com média igual ou superior a 14 valores e
aprovaram a todas as disciplinas.
 com escalão 1 ou 2 no abono de família;
 apresentem candidatura ao subsídio escolar.
O período de candidatura à Bolsa de Mérito decorre até ao dia 30 de setembro de 2020. Para efetuar a
candidatura à Bolsa de Mérito deverá enviar para ase@aevt.pt os seguintes documentos:
 O boletim de candidatura; (Anexo II)
 Fotocópia digitalizada do IBAN
 Declaração atualizada da Segurança Social relativa ao escalão do abono de família.
A candidatura também poderá ser efetuada presencialmente nos serviço administrativos deste Agrupamento
mas, neste caso, é necessário proceder à marcação prévia do atendimento através do e-mail secretaria@aevt.pt,
ou pelo telefone 253 808 170

4. TRANSPORTES - PASSE ESCOLAR
Decorre até ao final do mês de junho o prazo para a candidaturas ao transporte escolar. As candidaturas devem
ser efetuadas na plataforma “SIGA”, em https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx .
Para o efeito, os Encarregados de Educação devem usar o código de acesso que já possuem do ano anterior ou
solicitar aos Serviços Administrativos do Agrupamento, o respetivo código de acesso.
5. INSCRIÇÕES PARA AS REFEIÇÕES
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Decorre até ao final do mês junho o prazo de inscrição para a refeições (almoço) nos estabelecimentos de ensino
do
AEVT.
A
inscrição
deve
ser
efetuada
na
plataforma
“SIGA”,
em
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx.
Para o efeito, os Encarregados de Educação devem usar o código de acesso que já possuem do ano anterior (no
caso de extravio, solicitar nova senha ao Agrupamento) ou solicitar aos Serviços Administrativos do Agrupamento,
o respetivo código de acesso.
6. ENTREGA DOS CHEQUES DENTISTA
Estarão disponíveis para entrega, aos respetivos encarregados de educação, os cheques dentista relativos aos
alunos que nasceram em 2006, 2009. A entrega será efetuada de acordo com a escala que vier a ser definida para
cada turma. Esta escala estará disponível para consulta, com a devida antecedência, na página deste
Agrupamento, em www.aevt.pt .
A entrega dos cheques dentista aos encarregados de educação dos alunos que nasceram em 2012 está a ser
efetuada, em cada um dos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, pelo respetivo professor titular de turma.
7. DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES
Os alunos dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário fazem a devolução dos manuais escolares na data/hora que for
atribuída à respetiva turma. Devem consultar a escala de devolução que será divulgada através da página de
internet deste Agrupamento, em www.aevt.pt .
(Os alunos do 1º ciclo não entregam os manuais.)

O Diretor do Agrupamento de Vale do Tamel
Paulo Sampaio
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