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INFORMAÇÃO / AVISO 
 

De: Direção  Data: 14/06/2019 

Para: Pais e Encarregados de Educação 

Assunto: Renovação de Matrícula para o ano escolar de 2019/2020 – 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 

9º, 11º e 12º anos 

 

Legislação aplicável: Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

Procedimentos: As renovações automáticas de matrícula acontecem sempre que um/a aluno/a 

transita de um ano letivo para o outro, depois de já se terem matriculado pela primeira vez no 

sistema. Nas renovações automáticas de matrícula são verificados os documentos que foram 

entregues na matrícula ou na renovação de matrícula da transição de ciclo.  

Para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade o estabelecimento verifica a correção dos 

registos pessoais e procede à sua atualização, se necessário. 

Renovação de matrícula que implique transferência de Agrupamento de Escolas, não se realizam 

automaticamente, devendo ser efetuadas Portal de Matrículas. 

Prazo de renovação de matrícula: 

 27 junho 

14:00 - 17:00 - 6º ano (5º para 6º) - Renovação matrícula - EB1 e EB2 
14:00 – 17:00 - 11º ano (10º para 11º) – Renovação matrícula - ES 
 

 28 junho 

09:00 - 12:00: 8º ano (7º para 8º) - Renovação matrícula - EB1 e SEC 
14:00 – 17:00: 9º ano (8º para 9º) – Renovação matrícula - EB1 e SEC 
 

 02 julho 

09:00 - 12:00 - 2º ano (1º para 2º) – Renovação matrícula – EB1, EB2, EB1 STR, EB1 
CSA 
 

 03 julho 

09:00 – 12:00 – 3º ano (2º para 3º) - Renovação matrícula – EB1, EB2, EB1 STR, EB1 
CSA 
09:00 – 12:00 – 4º ano (3º para 4º) - Renovação matrícula – EB1, EB2, EB1 STR, EB1 
CSA 
 

 17 julho  

14:00 – 17:00 - 12º ano (11º para 12º e retidos no 12º ano) - Renovação matrícula – ES 

 

Documentos necessários no ato de renovação matrícula:  

 Fotografia tipo passe, atualizada à data de matrícula (desde que no ato de matrícula seja 

autorizada a digitalização da fotografia para efeitos de constituição do processo do(a) 

aluno(a), bem como de emissão do cartão do aluno); 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/115093805/details/normal?l=1
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 Documento de inscrição nas AEC – 1º CEB (modelo AEL); 

 Documento de inscrição na disciplina de EMR – (modelo AEL); 

 Autorização de saída – (modelo AEL); 

 Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais. 

 

A resposta a algumas dúvidas e questões podem ser consultadas nas ‘perguntas frequentes’ do 

Portal das Matrículas. 

 

 

 

 

Lousã, 14-06-2019 

 

O Diretor 
 

_____________________ 

(Pedro Balhau) 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2018/08/Matriculas_1920.pdf

