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Exmo.(a). Senhor(a)  
Encarregado(a) de Educação 

Assunto: Renovação de matrículas (2018/2019) 

O Agrupamento de Escolas Irmãos Passos pretende dar continuidade ao processo simplificado de 
matrículas e renovação de matrículas procurando assim uma economia de custos e um menor esforço na 
organização individual do processo de matrículas por parte dos Encarregados de Educação e dos serviços. 

Assim, todos os alunos, quer estejam aprovados ou não aprovados, consideram-se automaticamente 
matriculados no ano letivo seguinte. A matrícula automática não invalida que, para todos os alunos, sejam 
confirmadas e/ou completadas as informações a constar do seu processo individual, nomeadamente: 
Identificação do aluno e do seu encarregado de educação; moradas e contactos; etc… Neste sentido é-lhe 
solicitado que confirme e preencha/corrija a “Ficha de Atualização de Dados” constante dos Serviços de 
Administração Escolar. A existência de dados atualizados é de extrema importância. 

No presente ano letivo, ser-lhe-á também pedido que assine, como forma de tomada de conhecimento 
e/ou declaração, um documento relacionado com a “Aceitação do Estatuto do Aluno e do Regulamento Interno 
do Agrupamento”, com a “Entrada e saída dos alunos da escola”, com o “Seguro Escolar” e com a “Recolha de 
imagens no contexto escolar”.  

Ser-lhe-á ainda pedido que preencha uma declaração de vontade, acerca da frequência da disciplina 
opcional de Educação Moral e Religiosa e das Atividades de Enriquecimento Curricular (esta apenas para os 
alunos do 1º ciclo); Estas declarações devem igualmente ser devolvidas ao diretor de turma/professor titular de 
turma. 

 
O Agrupamento tem um protocolo de colaboração com a Escola de Música Óscar da Silva que permite 

oferecer o Ensino Articulado da Música aos alunos que vão iniciar o 5º Ano de Escolaridade. Caso seja do seu 
interesse esta opção curricular, deve também preencher uma declaração criada para o efeito. Esta declaração 
deve igualmente ser devolvida ao professor titular de turma. 

  
Os documentos necessários para a renovação da matrícula deverão ser devolvidos ao Professor Titular 

de Turma/Diretor de Turma, até ao próximo dia 31 de maio de 2018.  
 
Documentos a entregar:  

 Ficha de Atualização de dados; 
 Declarações obrigatórias e facultativas devidamente datadas e assinadas; 
 Fotocópia do Cartão de Cidadão, autorizada; 
 Declaração opcional relativa à Educação Moral e Religiosa;  
 Declaração de interesse na frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1º Ciclo; 
 Declaração de interesse na frequência do Ensino Articulado da Música (apenas para o 5º Ano). 

 
Aproveitamos a oportunidade para lhe relembrar que, caso seja do seu interesse, deverá apresentar a 

sua candidatura aos benefícios da Ação Social Escolar, até ao próximo dia 15 de junho de 2018. 
 

Na eventualidade de pretender solicitar uma transferência de Agrupamento, deverá deslocar-se aos 
Serviços de Administração Escolar, onde será informado dos procedimentos a desenvolver. 
 

Guifões, 29 de março de 2018                                                                        O Diretor : Paulo Alexandre Gaspar 
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