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Aviso nº 33/2018 
Matrículas 2018/2019 

(Despacho Normativo n.º 6/2018) 

 

Normas e Procedimentos 
1. O pedido de matrícula/renovação de matrícula é apresentado pelo encarregado de educação (ou 

o aluno quando maior), preferencialmente, via internet na aplicação informática disponível no 

Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através de cartão de 

cidadão. 

2. Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula/renovação de 

matrícula é apresentado de modo presencial na escola de frequência do aluno, junto do 

professor titular de turma/diretor de turma, em modelo a fornecer pela escola na data indicada 

abaixo. Posteriormente, os Serviços Administrativos procedem ao registo eletrónico da matrícula 

na aplicação informática indicada pelo Ministério da Educação. Este registo é obrigatório para os 

alunos que ingressam no 5º, 7º e 10º anos. 

3. De modo a dar cumprimento ao disposto no ponto 2 do presente aviso, a matrícula/renovação de 

matrícula decorre nas seguintes datas: 
 

a) 2º �3º, 3º �4º e 4º �5º 

- dia 28 de junho de 2016. O horário deverá ser obtido nas respetivas escolas do 1º ciclo. 
 

b) 5º �6º e 6º�7º 

- dia 22 de junho de 2018, das 14h30 às 16h30; 
 

c) 7º �8º, 8º �9º e 10º �11º 
- dia 22 de junho de 2018, das 14h30 às 16h30; 
 

d) 9º �10º 
- dia 13 de julho de 2018, das 10h00 às 12h30; 
 

e) 11º �12º  
- dia 12 de julho de 2018, das 10h00 às 12h30; 
 

4. No ato de matrícula/renovação de matrícula, o Encarregado de Educação, ou o aluno quando maior, 

deverá ser portador, do  

- Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do próprio e do seu educando; 

- Boletim Individual de Saúde do aluno (serão verificadas as datas de vacinação do Sarampo e do Tétano, 

por recomendação da DGS); 

Nota Final:  

Passe Escolar: os alunos que ainda não procederam à atualização do passe escolar deverão dirigir-se aos 

Serviços Administrativos, o mais rapidamente possível, a fim de regularizar a situação. 
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