AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO
________________________________________________________________________

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – Ano Escolar de 2020 – 2021
(Alunos que frequentaram o AEPA em 2019 – 2020)
(De acordo com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril)

1. APRESENTAÇÃO DO PEDIDO
____________________________________________________________________________
O pedido de Renovação de Matrícula é apresentado via internet na aplicação Portal das

Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a uma das seguintes formas
de autenticação:


Cartão de cidadão, chave móvel digital



Credenciais de acesso ao Portal da Finanças

Nota: Não sendo de todo possível, o pedido de Renovação de Matrícula pode ser
apresentado presencialmente nos serviços competentes do Agrupamento de Escolas Pedro
Alexandrino, procedendo esses serviços ao registo eletrónico da Renovação de Matrícula
na aplicação Portal das Matrículas. Nesta situação, deve proceder à marcação prévia, por
via telefónica (219380310).
2. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
____________________________________________________________________________
Renovação de Matrícula (2):

(1)



Do 2º ao 12º anos



Transferências de escola

A partir de 26/06, logo após definição
da situação escolar do aluno

(1)

As classificações dos alunos que frequentam o AEPA devem ser consultadas em
https://espa.unicard.pt/consultaalunos com recurso às formas de autenticação
anteriormente utilizadas, a partir das 19h30, de 30/06/2020. Quem utiliza pela
1.ª vez deve colocar no login o n.º do processo (primeiro n.º constante no cartão
do aluno) e na senha o n.º de identificação do aluno.

(2)

A renovação de matrícula deve ocorrer até ao 3.º dia útil subsequente à
definição da situação escolar do aluno, no caso até 03/07/2020.

________________________________________________________________________
NOTA: O AEPA disponibiliza o seguinte número 932242001 para ajudar o EE/aluno no registo
do pedido de matrícula ou renovação de matrícula eletrónico. Período de funcionamento: De
2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h e das 14h30 às 16h, dias 1, 2 e 3 de julho de 2020.
A Diretora: Maria do Rosário Ferreira (19/06/20)

