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Atualização - Informações Gerais aos Encarregados de Educação 
 

Renovação de Matrícula 

As renovações de matrícula (Ensino Pré-escolar, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º anos) passam, a partir do 

dia de hoje (dia 7 de julho), a processar-se de forma automática, nos mesmos termos em que acontecia no 

ano letivo transato, com exceção de transferências de estabelecimento. Estas decorrem nos dias 7, 8, 9, 10 e 

13 de julho de 2020. 

Dado o atual contexto de pandemia, todos estes procedimentos devem ser realizados, preferencialmente, 

através de meios digitais, evitando-se, por esta via, a necessidade de deslocação à escola por parte dos 

Encarregados de Educação. 

Local e Horário 

Todos os anos de início de ciclo 5º, 7º e 10º ano, bem como as transferências, têm obrigatoriamente de 

continuar a ser efetuadas no Portal das Matrículas em: portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à 

autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das 

Finanças, ou de modo presencial (excecionalmente) na:  

• Escola Básica Professor Alberto Nery Capucho, por marcação prévia, através do contacto telefónico 

244 570 270 para os alunos que transitaram para os 5º e 7º anos. 

• Escola Secundária Pinhal do Rei, por marcação prévia, através do contacto telefónico 244 555 170. 

Para os alunos do 9º ano do Agrupamento, que transitaram para o 10º ano. 

Documentos  
• Cartão de Cidadão da criança/aluno (n.ºs CC/NIF/NISS/NSNS); 

• Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação; 

• Comprovativo de morada da área de residência; 

• Declaração da Segurança Social a certificar o abono de família, atualizada; 

• Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela Autoridade Tributária, nos 

casos em que tem de comprovar a existência de irmãos no mesmo Agrupamento. 

Serviços de Ação Social e Adesão a Serviços 
   1.º CEB 

Ação Social Escolar, Serviço de alimentação escolar, Atividades de Prolongamento de Horário 1.º ciclo de 

ensino básico (CAF - EB João Beare):  https://bit.ly/2KMCWTb 

Pré-inscrição AEC, descarregando o formulário disponível aqui, preenchendo-o e enviando-o devidamente 

preenchido para matriculas.aemgn@gmail.com 

Nota: Deve fazer o download para o seu computador, antes de preencher o formulário. 

 

2.º e 3.º CEB e ENSINO SECUNDÁRIO 

Serviço de transportes escolares para os alunos do 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário: 

https://bit.ly/2KNKc1e 

Ação Social Escolar (ASE): 

Formulário para requerer os Serviços de Ação Social e Adesão a Serviços, descarregando o formulário 

https://bit.ly/2KMCWTb
http://www.aemgnascente.pt/images/pdfs/docs_19_20/jun/formulario_inscricao_AEC_20_21.pdf
mailto:matriculas.aemgn@gmail.com
https://bit.ly/2KNKc1e


disponível aqui, preenchendo-o e enviando-o devidamente preenchido para matriculas.aemgn@gmail.com 

juntamente com a Declaração da Segurança Social a certificar o abono de família, atualizada. 

Nota: Deve fazer o download para o seu computador, antes de preencher o formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

Situações Específicas 

• Caso o Encarregado de Educação não resida, mas tenha atividade profissional na área de influência da 

Escola, deve anexar declaração passada e autenticada pela Entidade Patronal. 

• Os Encarregados de Educação dos alunos com Necessidades Educativas devem anexar documentos 

relevantes, caso existam: relatório técnico pedagógico (RTP) e/ou relatórios clínicos. 

Disciplina de EMRC 

Compete ao encarregado de educação, no caso de o seu educando ser menor de 16 anos, exercer o direito de o 

mesmo frequentar a disciplina de EMRC, procedendo para o efeito, no ato de matrícula, à sua inscrição 

descarregando o formulário disponível aqui, preenchendo-o e enviando-o devidamente preenchido para 

matriculas.aemgn@gmail.com 

Nota: Deve fazer o download para o seu computador, antes de preencher o formulário. 

Após o encerramento do período de matrículas não é permitida a inscrição na referida disciplina.  

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 EMRC (Decreto-Lei n.º 70/2013). 

Opções 
 

3º Ciclo Ensino Secundário Ensino Profissional 

7º Ano 10º Ano 

Ciências e Tecnologias  

Línguas e Humanidades 

12º Ano 

Ciências e Tecnologias 

Línguas e Humanidades 

10º Ano 

Cursos 

Língua Estrangeira II: 

Alemão  

Espanhol 

Francês 

Língua Estrangeira: 

Alemão  

Espanhol 

Francês 

Inglês 

Disciplina Específica: 

Biologia/Geologia 

Físico/Química 

Geometria Descritiva 

Geografia 

MACS 

Língua Estrangeira II 

Biologia 

Física 

Química 

Inglês 

Psicologia 

Aplicações Informáticas 

Geografia C 

Gestão e Programação 
de Sistemas 
Informáticos 
 
Mecatrónica Automóvel 

 

 

Escola Sede: EB Prof Alberto Nery Capucho 
Rua Fernando Pessoa 
2430-526 Marinha Grande 
Telefone:244570270  
 
e-mail: agr.mgnascente@gmail.com               
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