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Circular nº 31
Encerramento do Ano Letivo
Aproximamo-nos a passos largos do final do ano letivo e impõe-se dar algumas informações aos alunos e
encarregados de educação para o encerramento deste ano e preparação do próximo:
1. As reuniões de avaliação irão decorrer após o término das aulas e as avaliações ficarão disponíveis aos
alunos:
a. Pré-Escolar: enviadas por email pela Educadora;
b. 1.º ciclo: enviadas por email pelo Professor Titular de Turma;
c. 2.º e 3.º ciclo: no GIAE online e em pauta a afixar nas Escolas;
d. Excecionalmente, não haverá reunião presencial entre o Professor Titular de Turma / Diretor de
Turma e os Encarregados de Educação;
e. Será colocada informação em www.aedlv.pt assim que as pautas forem afixadas nas Escolas/GIAE
online.
2. A renovação da matrícula dos alunos que frequentam o Ensino Básico será online, no Portal das Matrículas,
em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt.
a. A renovação de matrículas para o 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º é automática (não necessita ir ao Portal das
Matrículas);
b. Transferência de escola: 2º ano, 3º ano, 4º ano e 6º ano - 10 de julho a 16 julho;
c. Transferência de escola: 8º ano e 9º ano - 18 de junho a 30 junho;
d. Renovação de matrícula: 5º ano e 7º ano - 10 de julho a 16 de julho;
e. Renovação de matrícula para o 10ºano - 18 de junho a 30 junho;
Deve usar o Portal das Matrículas ainda para a alteração de encarregado de educação.
3. Excecionalmente, os Encarregados de Educação que estejam impossibilitados de fazer a renovação da
matrícula eletronicamente podem apresentar o pedido, presencialmente, nos Serviços Administrativos do
Agrupamento; neste caso, o atendimento deve ser previamente agendado por telefone (261422059) ou por
email para secretaria@aedlv.org
4. As candidaturas à Ação Social Escolar (alunos que vão frequentar o 2.º ciclo e o 3.º ciclo) serão
automáticas, mediante a recolha da informação prestada pelo Enc. Educação (escalão de abono de
família).
5. No 1.º ciclo, a inscrição nas A.E.C. e/ou na C.A.F. será feita na página eletrónica da Câmara Municipal da
Lourinhã, em www.cm-lourinha.pt/paginaentradaeducacao
6. Os manuais escolares entregues aos alunos do 2.º e 3.º ciclos deverão ser obrigatoriamente devolvidos de
acordo com o calendário anexo. Os manuais escolares dos alunos do 1º Ciclo são devolvidos nas
respetivas escolas até ao dia 8 de julho.
7. Os computadores cedidos por empréstimo aos alunos no corrente ano letivo deverão ser devolvidos nas
respectivas escolas, até à data de devolução dos manuais:
a. Computadores cedidos pelo Agrupamento e pela Câmara Municipal da Lourinhã (todos os alunos);
b. Computadores do Plano Escola Digital (apenas alunos do 4º ano e 9º ano; devem apresentar o
auto de entrega do computador).
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8. No âmbito das medidas de prevenção da infeção por COVID-19, o acesso e permanência na Escola
deverá ser feito de acordo com as normas de segurança determinadas pela autoridade de saúde, devendo
os utentes utilizar máscara e respeitar o percurso de circulação que estiver determinado
No dia da devolução dos manuais escolares, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos deverão:
a. Entregar livros requisitados na Biblioteca Escolar;
b. Recolher trabalhos, materiais, roupas e despejar o seu cacifo (no Pré-Escolar e 1.º ciclo, agendar
com o respetivo professor);
c. Levantamento do saldo do cartão (alunos que vão frequentar o 10.º ano); para os restantes alunos,
o saldo existente no cartão transita para 2021/2022.
Toda a informação adicional relativa aos manuais escolares para 2021/2022 será publicada na página
eletrónica do Agrupamento em www.aedlv.pt.
Agradecemos aos pais e encarregados de educação que colaboraram com o Agrupamento e com os
professores dos seus educandos, contribuindo para que as dificuldades sentidas por todos neste ano diferente
devido à pandemia, fossem minimizadas de forma colaborativa.
Desconhecem-se ainda as condições em que o próximo ano letivo irá decorrer pelo que esperamos encontrarvos em setembro para mais um ano letivo.
Até lá, desejamos a todos umas excelentes férias em segurança e com saúde.

Lourinhã, 17 de junho de 2021
O Diretor
PEDRO
CARLOS
MATEUS
ALVES
DAMIÃO
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ANEXO
Devolução de Manuais Escolares
Escola Básica Dr. João das Regras
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