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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Destinatários: Alunos e Encarregados de Educação  
 

 

Nº 12 - 2019/2020 

Assunto: Renovação de matrícula; pedido de título de transporte; devolução de manuais escolares e 

de livros da biblioteca 

 

Renovação de matrícula 

O pedido de matrícula é apresentado pelo Encarregado de Educação, preferencialmente, via Internet, 

na aplicação Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt ), com o recurso a uma 

das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de 

acesso ao Portal das Finanças. 

Não sendo possível da forma anteriormente referida, o pedido de matrícula pode ser apresentado de 

modo presencial, na Secretaria do Colégio, procedendo os serviços ao registo eletrónico da matrícula 

na aplicação informática do Ministério da Educação. Nesta situação, terá que ser feito o agendamento 

através do telefone 244 861 139. Deve ainda ser preenchida e assinada a Declaração de consenti-

mento* do Portal das Matrículas. 

 

Documentos necessários: 

 Cartão de cidadão do aluno e do encarregado de educação; 

 Cartão de utente de saúde, se o aluno for beneficiário de algum subsistema de saúde; 

 Fotografia tipo passe; 

 Boletim de vacinas; 

 Comprovativo da composição do agregado familiar (documento emitido pela Autoridade Tributária) 

De acordo com a informação inserida no pedido de renovação de matrícula, poderá ser necessário 

anexar documentos obrigatórios de modo a que os Serviços Escolares possam validar/confirmar a 

informação indicada aquando a análise/validação da matrícula (veja Manual de Utilização para En-

carregados/as de Educação, disponível no Portal das Matrículas). 

* Impresso disponível para impressão no site do Colégio. 

 

                                Prazos (ALTERAÇÃO): 

9º ano: até 06/07/2020                        Restantes anos: até 08/07/2020 

 

COLÉGIO D INIS DE MELO 

 

 

 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
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Pedido de título de transporte (passe escolar) 

A fim de renovar o título de transporte, devem ser entregues, no Colégio, os seguintes documentos: 

Passe comparticipado: Passe do aluno + Boletim de candidatura da CMLeiria* + cópia dos CC do 

encarregado de educação e do aluno 

Passe não comparticipado: Passe do aluno + Requerimento da Rodoviária do Lis* 

* Impressos disponíveis para impressão no site do Colégio. Para agilizar o seu atendimento, pode 

imprimi-los e levá-los já preenchidos. 

Prazo: até 17/07/2020 

 

 

Devolução de manuais escolares 

De acordo com o normativo legal em vigor, todos os alunos que receberam manuais gratuitos têm 

que os entregar, no final do ano letivo.  

Todos os manuais recebidos devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encon-

trem, caso contrário, não serão emitidos novos vales.  

No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado, a penalidade prevista consiste na 

devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. Caso o valor não seja restituído, 

o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte.  

O encarregado de educação pode optar por não devolver os manuais, devendo, nesse caso, pagar o 

valor de capa dos livros não devolvidos.  

Em caso de retenção, os alunos podem conservar na sua posse os manuais escolares.  

 

Prazo para a devolução dos manuais: a partir do dia 26 de junho até 9 de julho, por marcação 

 

Manuais a devolver: 

 5º ano: todos os manuais, à exceção dos manuais de EV e ET, que devem ser guardados para 

o próximo ano letivo.  

 7º ano: todos os manuais, exceto os de EV, ET e TIC, que devem ser guardados para o próximo 

ano letivo; 

 6º, 8º e 9º ano: todos os manuais sem exceção.   
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Os alunos que se inscreverem para a realização de Provas de Equivalência à Frequência têm que en-

tregar os manuais das disciplinas às quais se inscreveram até dois dias após a afixação da pauta de 

classificações.   

 

Devolução de material requisitado na Biblioteca 

Os alunos que tenham na sua posse material requisitado na Biblioteca têm de proceder à sua devo-

lução.  

Caso este material não seja devolvido ou seja devolvido em mau estado, o mesmo terá que ser pago 

para que seja possível restituí-lo à biblioteca 

Deste modo, agradecemos que proceda à devolução deste material quando se deslocar à escola para 

entregar os manuais escolares ou até ao dia 9 de julho, sem falta.  

 

 

Informamos que o atendimento presencial só é feito mediante marcação prévia (244 861 139); ape-

nas pode entrar 1 pessoa para cada serviço e o uso de máscara é obrigatório. Não são autorizados 

acompanhantes. 

Agradecemos a sua compreensão e colaboração! 

 

 

Amor, 29 de junho de 2020                                                           A Diretora Pedagógica, Cremilde D. Rodrigues 

 

 


