
 

 

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA – 5º, 7º e 10 ANOS 

ANO LETIVO 2019-2020 

A renovação da matrícula no 5º, no 7º e no 10º Ano não é automática -  Despacho Normativo nº 6/2018 de 12/04. 

Os Senhores Encarregados de Educação deverão apresentar o pedido de renovação de matrícula na Internet no 

Portal das Matrículas, através da seguinte ligação: https://portaldasmatrículas.edu.gov.pt 

Nos termos do Artº 6º do DN nº6/2018 de 12 de abril, são fixados os prazos abaixo indicados. 

As renovações de matrícula não efetuadas dentro dos prazos estabelecidos são consideradas fora de prazo. 

5º ANO De 1 a 3 de julho 

7º ANO 27, 28 de junho e 1 de julho 

10º ANO 16, 17 e 18 de julho 

Para acesso ao Portal das Matrículas é necessário: 

 Para autenticação, utilizar o NIF e o código de autenticação do Portal das Finanças. 

 Cartões de Cidadão do Encarregado de Educação e do aluno. 

Encontra-se disponível na página eletrónica do Agrupamento um tutorial de apoio (explicação dos passos ) à 

utilização do Portal das Matrículas. 

Os Senhores Encarregados de Educação que tiverem dúvidas ou dificuldades neste processo poderão dirigir-se à 

Escola Sede no seguinte calendário: 

5º ANO -2 e 3 de julho -  das 9 às 12 h e das 14 às 16.30h 

7º ANO -28 de junho e 1 de julho - das 9 às 12 h e das 14 às 16.30h 

10º ANO – 17 e 18 de julho - das 9 às 12 h e das 14 às 16.30h 

Publicações e reclamações 

5 de julho - Afixação de listas dos alunos que requereram a matrícula ou a renovação de matrícula (exceto 

para alunos que renovam para o 10º Ano) 

19 de julho -Afixação de listas dos alunos admitidos na matrícula (pré-escolar e 1º Ano)  

29 de julho – Afixação de listas de alunos admitidos na matrícula para os restantes anos/ciclos 

De 22 a 31 de julho - Reclamação sobre as listas de alunos admitidos (pré-escolar e 1º Ano) 

De 30 de julho a 2 de agosto – Reclamação sobre as listas de admitidos nos restantes anos/ciclos 

 12 de agosto - Afixação da constituição das turmas  

De 13 a 21 de agosto - Reclamação sobre constituição de turmas 

 

A Diretora,  Estela Tomé da Rocha 

https://portaldasmatrículas.edu.gov.pt/

