
IIPUBLICA 
POITUGUESA 

� 

DGEstE/Dir�ao de Services da Regiao Norte 
Agrupamento de Escolas Sidonio Pais, Vilarelho, Caminha 

(Codigo 152596) 

COMUNICADO N.0  72 - 2019/2020 

lnforma-se toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Sid6nio Pais, 

Caminha, que, de acordo com a Nota lnformativa do Ministerio da Educacao, de 7 de julho, 

ficam suspensas no Portal das Matriculas as renovacoes alusivas aos alunos que trao frequentar 

no pr6ximo ano letivo o 2.0, 3.0  4.0, 6.0 •  8.0 ,  9.0, 1 1 . 0  e  12.0  anos, passando as mesmas a 

realizar-se de forma autornatica pelos Services Administrativos do Agrupamento, nos mesmos 

termos em que acontecia no ano letivo transato, com excecao de transferencias de 

estabelecimento. No entanto, e necessarto recolher alguns dados para que tal se efetue. 

Os Encarregados de Educacao destes alunos devem aceder ao GIAE, com: ee+ o n. 0 do 

processo do aluno e assinalar a autorizacao/consentimento do tratamento dos Dados Pessoais 

ou, em alternativa: 

1 .  descarregar o impresso, disponivel na pagina eletr6nica do agrupamento 

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

2. preencher de forma correta o impresso em todos os campos editaveis; 

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

4. enviar para secretaria@aecm.edu.pt 

No 2. 0 
e 3. ° Ciclos e Ensino Secundario, os Encarregados de Educacao devem, ainda, 

manifestar o seu interesse na freguencia da disciplina de Educacao Morale Religiosa devendo 

efetuar os seguintes procedimentos: 

5. descarregar o impresso, disponivel na pagina eletr6nica do agrupamento 

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

6. preencher de forma correta o impresso em todos os campos editaveis; 

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

8. envtar para secretaria@aecm.edu.pt 

Relativamente aos alunos gue, no pr6ximo ano letivo. irao freguentar o 12°  ano de 

escolaridade, tera, ainda. de ser efetuada a escolha das disciplinas anuais. Para esta selecao 

sera enviado um formulario, para cada um dos alunos, atraves do correio institucional de 

forma a que procedam a escolha das dfsdplinas. Este formulario tera de ser preenchido e 

envlado, impreterivelmente, ate ao dta 12  de julho. 
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No que respeita aos pedidos de Transporte e A�ao Social Escolar deverao ser seguidas 

as orientecoes ja divulgadas na pagina do agrupamento. 

No caso dos alunos gue, no pr6ximo ano letivo. irao freguentar o 1 .  °  Ciclo, os 

Encarregados de Educacao devem indicar ao professor titular de turma, se estao ou nao 

interessados na freguencia da disciplina de Educac;:ao Moral e Religiosa (substitui uma AEC) e 

das AEC, no pr6ximo ano letivo. Os dominios das AEC sao: Dominio Artistico - Exp. Plastica, 

Dominio Artistico - lnictacao Musical, Dominic Desportivo - Exp. Fis.-Motora, Dominio 

Tecnol6gico, Dominio Cientifico - Cienctas Experimentais. (podem escolher ate 3 opcoes), ate 1 4  

de julho. 

Nos casos excecionais em que os encarregados de educacao nao possuam meios 

Inforrnaticos e/ou nao consigam enviar a documentacao solicitada, deverao contactar os 

services da secretaria, atraves do numero 258719250 ,  uma vez que o atendimento presencial 

apenas sera realizado por agendamento. 

Not.a: Para os alunos cujos Encarregados de Educac;:ao tenham ja procedido a submissao de 

renova�o no Portal das Matriculas, nao sao necessanas mais diligencias, uma vez que os AE/ENA 

ja dispoern de toda a informa�ao e o processo esta completo. 

Caminha, 09 de julho de 2020 
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