
 

 

                               
Agrupamento de Escolas Gil Vicente 

Direção 

 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente 
Morada: Avenida da Igreja, Apartado 2011, Urgezes 4810-502 Guimarães 
Telefone: 253 522 403 
geral@agrupamentogilvicente.edu.pt 

 

 
 
 

MATRÍCULAS / RENOVAÇÕES 2021-2022 
 

PRAZOS: 

 

● 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade: 10 a 16 de julho; 

● 8.º e 9.º anos de escolaridade: 18 a 30 de junho. 

 

As matrículas/renovações podem ser feitas eletronicamente no Portal das matrículas 

OU 

nos serviços de administração escolar do Agrupamento, mediante agendamento prévio pelo telefone 

253 522 403 

OU 

nas juntas de freguesia, mediante agendamento prévio pelos contactos: 

Junta de Freguesia de Nespereira – 253 565 668 

Junta de Freguesia de Polvoreira – 253 523 896 

Junta de Freguesia de Urgezes – 253 523 769 

 

Todos os comprovativos solicitados no portal devem ser anexados ao pedido de matrícula/renovação, 

para que esta seja efetiva.  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

● Formulário MR, integralmente preenchido e assinado; 

● Boletim de vacinas do(a) aluno(a); 

● Requerimento para matrícula na disciplina de EMRC (disciplina facultativa); 

● Requerimento de transporte escolar (alunos dos 2.º e 3.º ciclos que solicitem transporte pela 1.ª vez); 

 

Estes documentos podem ser digitalizados/fotografados e enviados via email para: 

geral@agrupamentogilvicente.edu.pt  

OU  

entregues nos serviços de administração escolar da escola sede (no caso do boletim de vacinas, basta 

apresentar o boletim ao/à assistente técnico/a). 

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 

 

PRAZOS: 

Iguais aos de matrícula/renovação. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

● Boletim de candidatura ASE; 

● Declaração da segurança social com data atualizada; 

● Declaração do IEFP (Centro de Emprego) em situações de desemprego há  mais de 3 meses; 

● Declaração de IRS de 2020, onde constem as deduções à coleta (despesas de saúde); 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home
https://www.google.com/search?q=junta+polvoreira&safe=strict&rlz=1C1GCEU_pt-PTPT934PT934&ei=8YCvYOybL6bisAfy57fYCg&oq=junta+polvoreira&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6AggAOggILhDHARCvAVClGljXLGDDLmgBcAJ4AIAB3gGIAdkJkgEFNC42LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwis2KTK3-nwAhUmMewKHfLzDasQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=junta+urgezes&safe=strict&rlz=1C1GCEU_pt-PTPT934PT934&ei=FYGvYLDICtnAlAbGpLWgAQ&oq=junta+urgezes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6AggAOggILhDHARCvAToICAAQFhAKEB5QresBWJn4AWCI-gFoAXACeACAAXiIAZQGkgEDNS4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwppXb3-nwAhVZIMUKHUZSDRQQ4dUDCA4&uact=5
mailto:geral@agrupamentogilvicente.edu.pt
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● Recibo de renda de 2021 OU qualquer documento com o valor mensal do empréstimo bancário (ex: 

extrato mensal retirado via multibanco). 

Também estes documentos podem ser digitalizados/fotografados e enviados via email para 

geral@agrupamentogilvicente.edu.pt  

OU 

 entregues nos serviços de administração escolar da escola sede. 

mailto:geral@agrupamentogilvicente.edu.pt

