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AVISO n.º 5/DIR/2019-20  

Renovações Automáticas de Matrícula  

 

Informação os pais e encarregados de educação da ESRBP: 

 

1. Por decisão do Ministério de Educação, a partir de hoje, dia 7 de julho, ficam suspensas todas as 

renovações de matrícula efetuadas no Portal das Matrículas (2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11 e 12º anos). 

2. Mantem-se o Portal das matrículas até ao dia 12/7 para os seguintes casos:  

 Todas as transferências de escola; 

 Alunos que transitam do 9.º para o 10.º ano (regular ou profissional); 

 Todas as mudanças de curso. 

3.  Para quem já procedeu à SUBMISSÃO de renovação no Portal das Matrículas, não são necessárias 

mais diligências. Excetuam-se os casos em que não tenham ainda sido enviados os documentos 

necessários: 

 

Documentos necessários (exceto para transferência de escola) 

 Autorizações/declarações do encarregado de educação DISPONÍVEL NA PÁGINA DO AERBP  
 Comprovativo de qualquer alteração de dados do aluno e/ou do EE em relação aos registados em 2019/2020 (Ex: 

morada; documento de identificação  

 Boletim de Candidatura à ASE. DISPONÍVEL NA PÁGINA DO AERBP  

 Comprovativo do escalão do abono de família da Segurança Social. (atualizado à data presente). 
 
 
apresentação obrigatória para os alunos que usufruíram do Escalão A ou B em 2019/2020  
 

 Requerimento para repetição voluntária do ano, SE FOR O CASO. (estes alunos devem, neste primeiro momento, 

renovar a matrícula no ano para o qual transitaram, já que a repetição voluntária carece de vaga)  
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Estes documentos deverão ser enviados para os seguintes e-mails, de acordo com a situação: 

 

Situação email 

Alunos que vão frequentar o  8.º e 9.º ano e repetentes do 7.º ano  matriculas3ciclo@aerbp.pt  

Alunos que vão frequentar o 11.º  regular e repetentes do 10.º ano matriculas10e11regular@aerbp.pt  

Alunos que vão frequentar o 12.º  matriculas12regular@aerbp.pt  

Alunos que vão frequentar o 11.º ano dos CP matriculas11profissional@aerbp.pt  

Alunos que vão frequentar o 12.º ano dos CP matriculas12profissional@aerbp.pt  

Alunos do 9.º ano que vão frequentar o 10.º ano REGULAR, para envio de 
comprovativos não anexados no Portal  

matriculas9para10regular@aerbp.pt  

Alunos do 9.º ano que vão frequentar o 10.º ano PROFISSIONAL, para envio 
de comprovativos não anexados no Portal  

mariculas9para10profissional@aerbp.pt  

Alunos que vão frequentar o 10.º ou 11.º ano REGULAR ou PROFISSIONAL, 
por mudança de curso  

matriculasmudancacurso@aerbp.pt  

 

4. Para os alunos cujos Encarregados de Educação NÃO TENHAM AINDA PROCEDIDO À SUBMISSÃO de 

renovação no Portal das Matrículas, apenas terão de fazer o envio dos documentos necessários para os 

respetivos e-mails, conforme referido no ponto 3. 

 
5.  Para alunos que VÃO FREQUENTAR O 12º ANO REGULAR  e que NÃO TENHAM AINDA PROCEDIDO À 

SUBMISSÃO de renovação no Portal das Matrículas,  devem enviar a indicção das disciplinas de opção para o 

e-mail:  matriculas12regular@aerbp.pt 

 

 

Caldas da Rainha, 7 de julho de 2020 

 

 

 

 

A  diretora 
 
 

                                                                       _________________________________ 

                                                                                                (Maria do Céu Santos) 
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