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RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA 
 
Caros pais e encarregados de educação, 

 
Por forma a tornar mais ágil o processo de matrículas, informo V. Exa. que as renovações de matrícula 
(EPE, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º) passam, a partir do dia de hoje, a processar-se de forma 
automática, nos mesmos termos em que acontecia no ano letivo transato, com exceção de transferências 
de estabelecimento. 
  
Neste contexto, importa acautelar os seguintes aspetos: 

Para os alunos cujos Encarregados de Educação tenham já procedido a submissão de renovação no Portal 
das Matrículas, não são necessárias mais diligências. 

Matrículas para entrada na Educação Pré-escolar,  no 1.º ano, no 5.º ano, no 7.º ano, no 10.º e 12.º anos 
ligue para a escola e proceda a marcação a partir de dia 8 de julho até dia 15 de julho.  

Deve apresentar os seguintes documentos: 

 Cartão de Cidadão original do EE e do aluno(a) 

 Boletim de vacinas 

 Comprovativo de morada 

Renovação de matrícula para o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade 
As renovações são automáticas, no entanto os EE que queiram alterar alguma situação relativamente ao 
ano anterior, nomeadamente: 

 Inscrição em EMRC  

 Alteração da autorização de saída da escola 

 Autorizações de preenchimento de inquéritos 

 Autorização para utilização da imagem no âmbito das atividades do Plano anula de Atividades 

 Deslocações dos alunos entre escolas do agrupamento e nu raio de 30 Km 

 Administração de medicamento que contenha paracetamol como princípio ativo em caso de 

necessidade. 

Sempre ao dispor, envio um abraço. 
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