Circular Nº 46
De acordo com o ponto 3 do artigo 8º do Despacho Normativo nº 6/2018, a renovação de matrícula
far-se-á automaticamente para os alunos dos seguintes anos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º e 10º, com exeção
dos alunos de qualquer ano de escolaridade que perfaçam 18 anos de idade até ao dia 15 de
Setembro de 2018. Estes alunos deverão fazer a renovação da matrícula entre os dias 25 e 27 de
junho nos Serviços Administrativos.
- Os alunos do 11º ano, em face de terem de escolher as disciplinas de opção do 12º ano, deverão
entregar a renovação da matrícula ao Diretor de Turma até ao último dia de aulas.
A eventual atualização de dados é da responsabilidade do Encarregado de Educação, que para
o efeito deverá aceder ao Inovar Consulta através da página do Agrupamento. Caso exista alguma
dificuldade na atualização de dados deverá dirigir-se aos Serviços Administrativos do Agrupamento
até ao dia 29 de junho.
Passes Escolares – Os alunos que usufruam de passe escolar através da Câmara Municipal da sua
área de residência, deverão devolvê-lo nos Serviços Administrativos até ao dia 22 de junho. Os
alunos que pretendam usufruir de passe escolar no próximo ano letivo deverão fazer o respectivo
pedido nos Serviços Administrativos até ao dia 22 de junho.
ASE – Os alunos que pretendam usufruir de ASE devem, anexar ao requerimento o comprovativo
emitido pela Segurança Social (abono de família 2018) relativo ao escalão atribuído. O requerimento
deverá ser preenchido e entregue ao Diretor de Turma até ao final das aulas.
Manuais Escolares - Encontra-se afixado nas Bibliotecas Escolares e na página do Agrupamento o
aviso sobre a devolução dos manuais escolares. Alerta-se para o comprimento do prazo de entrega
definido no referido aviso.
Proteção de Dados – Deverá ser assinada e devolvida a respectiva declaração
Portimão, 28 de maio de 2018
O Diretor
_______________________
Luís Manuel da Silva Correia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu, ______________________________________________________Encarregado de Educação do
aluno(a) ___________________________________________________ do ano_____ turma ____ nº
processo _______, declaro que verifiquei/actualizei e submeti os dados no Inovar Consulta bem
como tomei conhecimento dos dados constantes da circular nº46.
Portimão _____/_____/_____
O Encarregado de Educação
_________________________

