
REPUBLICA 
PORTUGUESA 

EDUCA� 

DGEstE/Dire�ao de Services da Regiao Norte 
Agrupamento de Escolas Sidonia Pais, Vilarelho, Caminha 

(C6digo 152596) 

COMUNICADO N. 
0  

71 - 2019/2020 

lnforma-se toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Sidonia Pais, 

Caminha, que o prazo de realiza�ao de matriculas para os alunos que frequentam os 

ensinos basfco e secundario, decorrem entre os dias 02 e 08 de julho de 2020. 

As matriculas terao que ser efectuadas de acordo com o estipulado no Despacho 

Normativo n .  0 5/2020, de 21 de abril e, em conformidade com os documentos anexos, os 

quais se encontram publicados na Pagina do Agrupamento ( h t t p : / / a e c m . e d u . p t )  e 

Caminha, 29 de junho de 2020 

f8l Praca Carolina Santiago 4910-603 VILARELHO � TEL.258 719250 � FAX 258 721303 
� E-Mail: secretaria@aecm.edu.pt 

afixados na Escola-Sede do Agrupamento e na EBS do Vale do Ancora . 



Agrur,nmento Escal::.s Sidonia P::tis 

, 

Borsa Merit.a 

2020/2021 

5. 0 ao 12.  0  Anos de Escolaridade 
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1. Matrlcu las/Renovacao das Matr icu las 

No cumprimento dos normativos em vigor, os Encarregados de Educacao dos alunos do 52 ao 122, 

com excecao dos alunos que, no presente ano letivo, frequentam o 92 ano, devem realizar, 

preferencialmente, a renovacao das matrfculas no Portal das Matrfculas (consultar 

Manual de Utilizacao para Encarregados/as de Educacao) cujo endereco e: 

https:ljportaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

No Portal das Matriculas o login podera ser efetuado com: 

• as credenciais da Autoridade Tributaria (Portal.das Hnancasl: 

• a Chave M6vel Digital; 

• o Cartan de Cidadao. 

Caso nao seja possivel realizar a matrfcula no Portal das Matrfculas, o 

Encarregado de Educacao devera ligar para a Escola Sede-258719250 e agendar 

horarlo para reallzacao da matricula com os Services Administrativos. 

Os prazos para realizacao das rnatrlculas decorrem de 2 a 8 de julho. 

No caso dos alunos que, no presente ano letivo, frequentam o 9!! ano de 

escolaridade, a matrfcula podera ser, se o Encarregado de Educacao assim o entender, 

presencial devendo,. para tal, ser respeitado os seguintes calendarios/horarios/locais: 
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Dias Horarlo Turma Sala Locais 

9 2 A  13 Escola Baslca e Secundaria do Vale do Ancora 

3 de -Turmas do Vale do Ancora; 

julho 9 2 A  45 Escola Basica e Secundaria Sid6nio Pais 

9h00-13h00 
-Turmas de Caminha 

92 B 13 Escola sastca e Secundaria do Vale do Ancora 

6 de e das - Turmas do Vale do Ancora; 

julho 14h30 as 92 B 45 Escola Basica e Secundaria Sid6nio Pais 

17h00 
-Turmas de Cam in ha 

9 2 c  13 Escola Basica e Secundaria do Vale do Ancora 

7 de - Turmas do Vale do Ancora; 

julho 9 2 c  45 Escola Basica e Secundaria Sid6nio Pais 

- Turmas de Caminha 

Nas matrfcufas presenciais os Encarregados de Educacao deverao cumprir, rigorosamente, as 

orientacoes de entrada e circulacao nos espacos escolares, terao de utll izar mascara de protecao e 

proceder a higienizacao das macs. 

O atendimento sera efetuado, par ordem de chegada, nos locais divulgados no interior do espaco 

escolar, devendo ser sempre respeitado o distanciamento social. As matriculas presenciais dos 

alunos que, no presente ano letivo, frequentam o 92 ano de escolaridade serao acompanhadas 

pelos diretores de turma, secretaries e assistentes tecnicos. 

2 



2 .  Cand idaturas  a Ac;ao Soc ia l  Esco lar (ASE) 

Os encarregados de educacao dos alunos posicionados nos 1.2 e 2.2 escaloes, determinados para 

efeitos de atribuicao de abono de familia, deverao apresentar a sua candidatura a 

atribuicao de auxflios econ6micos no ambito da Ac;:ao Social Escolar, para o ano escolar de 

2020/2021, nos prazos abaixo definidos: 

• Alunos dos 2.2 e 3.2 CEB e ensino secundarlo: 26 de junho a 10 

de julho; 

• Alunos do 4.2 ano que irao transitar para o s.2 ano: 06 a 10 de 

julho. 

Atendendo a situacao epidemiol6gica COVID-19, a candidatura sera realizada pelos encarregados 

de educacao da seguinte forma: 

1. descarregar o boletim de candidatura, disponivel na pagina eletr6nica do 

agrupamento (https://aecm.edu.pt/); 

2. preencher de forma correta o boletim em todos os campos editaveis, 

a excecao dos que dizem respeito aos services de adrninistracao escolar; 

3. assinar o documento (pode ser com assinatura digital}; 

4. enviar para secretaria@aecm.edu.pt juntamente com os seguintes 

documentos: 

a) declaracao emitida pela Seguranca Social OU pelo service 

processador, na qual conste o escalao de abono de familia atribuido ao aluno; 

b) comprovativo emitido pelo Centro de Emprego e pela Seguranc;:a Social, com o 

montante do subsidio de desemprego, em caso de desemprego ha 3 ou mais 

meses e com atribuicao do 2.2 escalso do abono de famflia. 
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s. no assunto do email devem colocar "Candidatura ASE + name e n.2 

do cartso do aluno" (ex: Candidatura ASE - Manuel  Silva - 1234}. 

Nos cases excecionais em que os encarregados de educacao nao possuam 

meios lnformatlcos e/ou nao consigam preencher e enviar o processo de 

candidatura, deverao contactar os services da secretaria, atraves do ruimero 

258719250, uma vez que o atendimento presencial apenas sera realizado par 

agendamento. 

Serao excluidos os boletins que: 

• sejam entregues fora do prazo estabelecido; 

• contenham declaracoes falsas ou omissas; 

• estejam incompletos ou mal preenchidos, nao sendo corrigidos nos prazos 

fixados pelo Services Administrativos (a divulgar na pagina do agrupamento). 

O subsfdio sera atribufdo em funcao da declaracao do abono de famflia e leglslacao em 

vigor para o ano letivo 2020/2021. 
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3.  Cand idaturas  as Balsas de Merito 

Os alunos matriculados no ensino secundario podem candidatar-se a atribuicao de bolsas 

de merito ate ao dia 30 de setembro. 

Tern direito a Bolsa de Merito os alunos que tenham direito a A�ao Social Escolar e 

que tenham obtido classificacao media anual ,  relativa ao ano de escolaridade anterior, 

com aprovacao em todas as disciplinas, ou m6dulos, do piano curricular: 

• 9.!! ano de escolaridade - classlflcacao igual ou superior a 4; 

• 10.2 ou 11.2 de escolaridade, ou equivalentes - classlflcacao igual ou 

superior a 14 valores. 

Atendendo a sltuacao eptdemiologica COVID-19, a candidatura sera realizada pelos 

encarregados de educacao da seguinte forma: 

1. descarregar o boletim de candidatura disponivel na pagina eletr6nica do 

agrupamento (https://aecm.edu.pt/); 

2. preencher de forma correta o boletim em todos os campos, a excecao 

dos que dizem respeito aos servic;os de adrninistracao escolar; 

3. assinar o documento (pode ser com assinatura digital); 

4. enviar para secretaria@aecm.edu.pt anexando os seguintes documentos: 

a) declaracao do escalao de abono de famflia; 

b) comprovativo do IBAN do encarregado de educacao (devera ser emitido com 

o nome do titular da conta que tera de ser um dos progenitores ou quern 

tenha a guarda de facto do aluno. 

Nos casos excecionais em que os encarregados de educacao nao possuam 

meios lnformatlcos e/ou nao consigam preencher e enviar o processo de 

candidatura, deverao contactar os services da secretaria, atraves do numero 
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258719250, uma vez que o atendimento presencial apenas sera realizado por 

agendamento. 
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5.  So l ic itacao de transportes escolares 

Atendendo a sltuacao epidemiol6gica COVID-19, a sollcltacao de transportes escolares 

sera realizada pelos encarregados de educacao da seguinte forma: 

1. descarregar o documento disponfvel na pagina eletr6nica do agrupamento 

(https://aecm.edu.pt/) e grava-lo no ambiente de trabalho do computador; 

2. preencher de forma correta o documento em todos os campos, assinar o 

documento (pode ser com assinatura digital); 

3. enviar para secretaria@aecm.edu.pt. 

Nos casos excecionais em que os encarregados de educacao nao possuam 

meios lnformatlcos e/ou nao consigam preencher e enviar o processo de 

solicita�ao, deverao contactar os services da secretaria, atraves do nurnero 

258719250, uma vez que o atendimento presencial apenas sera realizado por 

agendamento. 
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