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Inscrições para o ano letivo de 2021/2022 

Serve o presente documento para auxiliar os pais e encarregados de educação, na hora de 

matricular o seu educando no próximo ano letivo, na Associação Escola 31 de Janeiro. 

A exemplo do ano letivo anterior, todos os alunos terão de fazer a renovação da Matrícula online. No 

caso excecional de haver completa impossibilidade de a mesma ser efetuada dessa forma, as 

famílias devem combinar com a escola, através do email anasobral31janeiro@gmail.com, de forma 

a poder proceder à marcação da mesma presencialmente.  

A inscrição terá de ser feita até às 24 horas de 25 de março de 2021. 

Alertamos para o facto de que, desta vez, se algum campo não for preenchido, não será possível 

submeter a inscrição, ficando a mesma sem validade. Assim, e para que não haja dúvidas, devem 

ter em vossa posse os Cartões de Cidadão do/a aluno/a e os documentos de identificação dos pais, 

sendo necessária a seguinte informação: 

• Número e prazo de validade do CC;  

• NIF;  

• Nº de Segurança Social e  

• Nº de Utente do SNS. 

Antes do preenchimento da matrícula, já deve estar tomada a decisão sobre quem vai ser a/o 

Encarregado/a de Educação, não esquecendo nunca, no caso de pais separados o respeito pela 

decisão do tribunal.  

Feitas estas recomendações e seguindo com rigor os passos seguintes é muito fácil proceder ao 

preenchimento online: 

1- Acedem ao portal do aluno (https://31janeiro.paae.pt/); 

2- Entram com o nº do aluno e a password (aos alunos novos ser-lhes-ão enviados estes 

dados); 

3 - No menu "Aluno" acedem "a renovar matrícula"; 

4 - Muitos campos já aparecem preenchidos, pelo que, nestes casos, devem verificar se os 

dados estão corretos. Já os alunos novos têm preenchido apenas o nome; 

5 - Preenchem todos os campos pedidos: 

5.1 - Respondem a todas as autorizações preenchendo o quadrado; 

5.2 - No separador "opções escolares" os responsáveis (pais) dos alunos que vão 

frequentar o básico - 1º ao 9º anos - escolhem o ano escolar de 1 até 9 conforme o 

ano de escolaridade que vão frequentar no próximo ano (2021-22), partimos do 

princípio que todos transitam. Havendo alterações resolvem-se posteriormente; 

5.3 - Os pais dos alunos da Pré-Escolar escolhem a opção "0"; Depois, na valência 

Pré-Escolar, escolhem 3, 4 ou 5 anos conforme a idade e o grupo a que vão 

pertencer no ano letivo de 2021-2022; 

6- Nos dados dos alunos devem colocar foto digitalizada e atualizada; 

6.1 - Todos os dados pedidos encontram-se no CC: Nº e validade do CC, NIF, Nº 

Segurança Social, Nº de Utente de Saúde; 
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7 - Na filiação, e a exemplo dos alunos, devem preencher todos os dados dos pais, pedidos 

a partir do respetivo CC; 

8 - No caso do EE não ser um dos pais, devem escolher para EE um dos pais e 

posteriormente contactar a escola para se proceder à correção; 

9 - Todos os serviços que desejarem devem ser escolhidos; 

10 - Não esquecer, se faz favor, de autorizar a escola a proceder à matrícula, assinalando-

o no quadrado respetivo; 

11 - No início do ano letivo será preenchida a autorização relativa a quem está autorizado/a 

a vir buscar a criança à escola, se almoça em casa, se tem autorização para sair da escola 

sozinho, havendo assim tempo para organizarem a vida com os familiares e amigos, além 

de tudo poder ser ponderado em função dos dados da situação sanitária de cada um. 

12 - Qualquer dúvida no preenchimento contactar por email anasobral31janeiro@gmail.com; 

13 - Não esquecer: o documento só aceita ser submetido, Inscrição aceite, após a 

submissão com êxito do formulário que tem quer estar corretamente preenchido. 

 

Notas finais: 

1. Nos dados dos alunos se o aluno não tiver telemóvel, devem preencher com os números 

dos pais; 

2. No grupo sanguíneo existe a opção desconhecido para quem desconhece ou pretende não 

divulgar o dado. 

3. Quem se adiantou e fez a matrícula sem que tenha havido indicações para o fazer, tem 

que voltar a fazer a renovação, pois foi tudo apagado do programa. Chamo a atenção 

para o facto de a escola ter solicitado para que ninguém inscrevesse sem a devida 

autorização. Os prazos por nós previstos foram ultrapassados devido à situação sanitária, 

que nos transcende; 

4. Poderá, eventualmente, haver alguma pequena alteração no preçário. Tal, a acontecer, 

deve-se ao facto da escola estar com o mesmo preçário desde 2008-2009 e começar a 

entrar em resultados finais anuais menos bons; conforme decidido na última Assembleia 

Geral de Aprovação de Contas, será formada uma Comissão de Associados (mães e pais 

de alunos e Membros dos Órgãos Sociais), que analisará a situação; tudo decorrerá sem 

que a Associação Escola 31 de Janeiro corra o risco de deixar de ser uma instituição 

inclusiva que todos podem e devem frequentar, manter-se-ão os apoios do ME e serão 

garantidos os adiantamentos mensais referentes a esses apoios; 
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