
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 

Ano Letivo 2020/2021 

 
 

Matrícula / Renovação 
 

No dia 7 de julho de 2020 recebemos da DGEstE, a informação de que: 
 

1. As renovações de matrícula (Pré-Escolar, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º) passam, a 
partir do dia de hoje a processar-se de forma automática, nos mesmos termos em que 
acontecia no ano letivo transato. 

2. Todos os Encarregados de Educação que já tenham já procedido a submissão de renovação 
no Portal das Matrículas e tenham enviado a documentação solicitada, não necessitam de 
efetuar mais diligências. 

3. Dado o atual contexto de pandemia, todos estes procedimentos devem ser realizados, 
preferencialmente, através de meios digitais, evitando-se, por esta via, a necessidade de 
deslocação à escola por parte dos Encarregados de Educação.  
 

4. Assim, os Pais e Encarregados de Educação devem optar por uma das seguintes opções: 
 

Situação A (preferencial) 
- aceder a: ww2.aemc.edu.pt/matriculas/ 
- preencher e imprimir os documentos; 
- assinar os documentos 
- digitalizar os documentos depois de preenchidos e assinados; 
- devolver ao Agrupamento os documentos digitalizados para o endereço: 
matriculas@aemc.edu.pt 
 

Situação B: 
- aceder a: ww2.aemc.edu.pt/matriculas/ 
- imprimir os documentos; 
- preencher e assinar os documentos 
- entregar os documentos em mão na Escola Básica e Secundária José Falcão 
 

Situação C: 
quem não tiver internet ou equipamento informático pode dirigir-se à Escola Básica e 
Secundária José Falcão, obter, preencher e assinar os respetivos documentos de matrícula e 
proceder à sua entrega, de forma presencial. 

 

5. Nos anos iniciais de ciclo (5º, 7º e 10º anos) as matrículas continuam a ser realizadas, 

obrigatoriamente, no Portal das Matrículas em: 

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

 

6. As transferências de estabelecimento são realizadas, obrigatoriamente, no Portal das 
Matrículas em: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

 

7. O processo relativo à candidatura ao ASE e a correspondente apresentação da declaração da 
Segurança Social segue o procedimento já divulgado, clicando aqui. 
 

 
Proteja-se a si! Proteja os outros! 

 
 

Miranda do Corvo, 7 de julho de 2020 
 

O Diretor 
José Manuel Simões 
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