Ordem de Serviço
n.º 1971

maio 2020

Assunto:

Renovações de matrícula 2020-2021 - calendário e orientações

Informam-se todos os membros da comunidade escolar do calendário das Renovações de
matrícula para o ano letivo 2020/2021, de cada um dos cursos e turmas do IAI:

Curso de Ensino Artístico
Especializado
09 de julho
11º ano de Imagem Interativa
10 de julho
12º ano de Imagem Interativa

Curso Profissional
24 de julho
11º ano do CP de Técnico em
Animação de Turismo e 11º
ano do Curso de Técnico de
Design
24 de julho
12º ano do CP de Técnico em
Animação de Turismo e 12º
ano do Curso de Técnico de
Design

Curso de Educação
Formação
22 de julho
2º ano do CEF de Operador
de Fotografia
23 de julho
2º ano de CEF de Pintor
Decorador

1. As renovações da matrícula serão realizadas online através do acesso dos alunos e
encarregados de educação (EE) à plataforma GIAE.
2. As renovações de matrícula são da responsabilidade do aluno e respetivo encarregado de
educação;
3. Ressalva-se que no momento de acesso ao GIAE a password de acesso (quer para o aluno
quer para o EE) é o nº de contribuinte de cada aluno que, deverá ser alterada, competindo a
cada aluno e a cada EE guardar a sua palavra passe (será a mesma para os anos
subsequentes). O perfil de acesso de aluno é diferente do de EE.
4. A renovação de matrícula só fica consumada com a entrega do boletim na secretaria do IAI
(dentro dos prazos definidos) e/ou do seu envio via email para os Tutores de Turma.
5. Os Tutores de Turma, antecipadamente, procedem ao apoio dos alunos e encarregados de
educação prestando a informação acerca da fórmula de acesso à plataforma, assim como dos
procedimentos e/ou documentos a preencher.
6. As renovações de matrícula são efetuadas depois das reuniões finais de avaliação,
sendo que aquando do acesso à plataforma GIAE o aluno e encarregado de educação terão
também acesso à avaliação final.
7. Ressalva-se que a renovação de matrícula depois dos prazos estipulados implica o
pagamento de multa, no valor de 10 euros.

O Diretor
_______________________
(José Eduardo Magalhães)

