MATRÍCULAS
ENSINO SECUNDÁRIO

INFORMAÇÃO
 Os alunos que, em 2018 / 2019, frequentaram o 10º devem renovar
a sua matrícula através da aplicação Inovar Consulta Alunos;
 Os alunos que, em 2018/2019, frequentaram o 11º devem renovar a
sua matrícula na Secretaria ( matrícula condicional);
 Os alunos que pretendam mudar de curso renovam a matrícula na
Direção;
 Os pedidos de transferência de escola devem ser feitos na Secretaria da
Escola Secundária com 3º ciclo D.Manuel I.
Documentação necessária para os alunos que renovam a matrícula na
Secretaria e na Direção




CARTÃO DE CIDADÃO DO ALUNO
DECLARAÇÃO ATUALIZADA DO ESCALÃO DE ABONO DE FAMÍLIA
DECLARAÇÃO COMPROVATIVA DO PLANO DE VACINAÇÃO ATUALIZADO (Declaração
passada pelo Centro de Saúde)
 DADOS RELATIVOS À COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR VALIDADOS PELA
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (caso o E.E. não seja o pai ou a mãe)
 DOCUMENTO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (caso o E.E. não seja o pai ou a mãe)

Obs. Os alunos que utilizam transportes escolares devem tratar do
pagamento do Passe Escolar no início de setembro.
Renovação das matrículas na secretaria e na Direção

De 18 a 21 de junho de junho de 2019

11º ano

O completo preenchimento dos Boletins de Renovação de Matrícula dos
alunos do 11º ano requer a assinatura do Encarregado de Educação. Solicitase, assim, a sua presença no ato de matrícula do seu educando.

RENOVAÇÃO DAS MATRÍCULAS NO INOVAR CONSULTA ALUNOS
Como Aceder ao INOVAR CONSULTA ALUNOS?
Pelo site da escola :
www.ae2beja.pt – escolher Serviços WEB- Inovar Consulta Alunos
O EE/aluno deve colocar o seu login e password. Quando acede pela primeira vez, o
login corresponde ao número do processo do aluno e a password ao número do
cartão de cidadão (ex.:111111118ZY0 – letras maiúsculas)
Caso o aluno tenha alterado a sua password e não se lembre, deve entrar em
contacto com a Direção.

A renovação só estará disponível nos dias abaixo indicados:

24, 25 de junho de 2019

10º ano

Após a matrícula no Inovar Consulta Alunos, devem entregar na Secretaria:
 DECLARAÇÃO ATUALIZADA DO ESCALÃO DE ABONO DE FAMÍLIA
 DECLARAÇÃO COMPROVATIVA DO PLANO DE VACINAÇÃO ATUALIZADO
(Declaração passada pelo Centro de Saúde)
 DOCUMENTO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (caso o E.E. não seja o pai ou a
mãe)

