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INFORMAÇÃO SOBRE A RENOVAÇÃO DE MATRICULAS  

 

Aos Encarregados de Educação dos alunos que frequentam o 5º, 6º, 7º e 8º anos 

 

Assunto:  - Renovação de matrícula no 5º, 6º, 7º e 8º anos 

- Termo do ano letivo 

  - Auxílios económicos  

 

Exmo (a) Senhor (a) 

 Encarregado (a) de Educação 

 

I - Renovação de matrícula 

 

 Por força das disposições contidas no ponto 1. do artigo 9º do Despacho Normativo nº 5/2020, de 

21 de abril, a renovação de matrícula para cada início de ciclo e a renovação de matrícula que implique 

transferência de estabelecimento de educação e ensino,  realiza-se na aplicação informática do 

Ministério da Educação disponível no Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com 

recurso à autenticação através do cartão do cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao 

portal das finanças, a partir de 26 de junho de 2020, sendo da responsabilidade de cada Encarregado de 

Educação. 

 Na impossibilidade de apresentar o pedido de renovação de matrícula por via eletrónica, o (a) 

encarregado(a) de educação pode, em alternativa, apresentar o pedido presencialmente nos serviços 

administrativos da escola sede do agrupamento. 

 O atendimento presencial estará sujeito a marcação prévia por telefone ou email (21 238 86 30 – 

aejms.chefe.sa@gmail.com).  

 

1. No atendimento presencial, a renovação de matrícula irá processar-se por via eletrónica, sendo 

para tal indispensável a apresentação dos seguintes documentos: 

i. Cartão de Cidadão do aluno e do encarregado de educação; 

ii. NIF dos alunos, no caso de o terem atribuído; 

iii. NISS dos alunos beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela 

Segurança Social; 

iv. Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela Autoridade 

Tributária, nos casos em que não será nem o pai, nem a mãe o Encarregado de Educação. 

 

2. O registo eletrónico da renovação da matrícula na aplicação informática decorrerá, 

impreterivelmente, nas seguintes datas, entre as 9.00 e as 16 horas: 

i. Alunos que frequentam o 5º ano –  8 e 9 de julho; 

ii. Alunos que frequentam o 6º ano –  10, 13 e 14 de julho; 

iii. Alunos que frequentam o 7º ano –  14 e 15 de julho; 

iv. Alunos que frequentam o 8º ano –  14 e 15 de julho. 
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Todos os processos de renovação de matricula têm de estar concluídos até 15 de julho 

 

3. Findos os prazos referidos em 2., a renovação de matrícula fica condicionada à existência de 

vagas no estabelecimentos de ensino pretendido. 

 

4. Os procedimentos anteriormente mencionados serão adotados para todos os alunos que peçam 

transferência de estabelecimento de ensino, independentemente do ano de escolaridade que 

vão frequentar. 

 

 Os alunos que se inscreverem na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (ou de outra 

Confissão religiosa) terão de frequentá-la obrigatoriamente até ao final do ano letivo. Não são 

permitidas desistências, segundo a legislação em vigor. Assim, os encarregados de educação devem 

refletir previamente com os seus educandos sobre esta situação, antes de efetuarem a inscrição na 

disciplina. 

 

 

II – Termo do ano letivo 

 

Aproximando-se o termo do ano letivo cumpre-nos esclarecer os encarregados de educação do 

seguinte:  

 

1. Termo do ano letivo: 26 de junho; 

2. Avaliação sumativa interna: de 29 junho a 2 de julho; 

3. Afixação das pautas com os resultados da avaliação sumativa interna: 3 de julho; 

4. As informações sobre a avaliação de final do ano letivo serão enviadas por email, pelo Diretor de 

Turma, ou para quem não tenha essa possibilidade, por carta. 

 

III – Ação Social Escolar (ASE) 

 

 Para os alunos que queiram solicitar auxílios para o ano letivo 2020/2021, pela ASE, deverão dirigir-

se ao respetivo gabinete, para que procedam ao levantamento dos respetivos formulários, e também 

poderem esclarecer algumas dúvidas. 

 

A Direcção coloca-se ao dispor dos alunos e dos seus encarregados de educação para ajudar a 

ultrapassar as dificuldades que possam surgir. 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

Pinhal Novo, 12 de junho de 2020 

 

O Diretor 

 

Carlos Vilas 
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Assunto: Aulas de Educação Moral e Religiosa Evangélica 

 

A COMACEP, Comissão para a Ação Educativa Evangélica nas Escolas Públicas, legalmente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, é responsável pela coordenação do ensino da disciplina de Educação Moral 

e Religiosa Evangélica, regulamentada pelo Decreto - Lei nº 329/98 de 2 de Novembro de 1998, cujos 

programas curriculares encontram-se aprovados pelo Ministério da Educação. 

 

Trata-se de “uma disciplina curricular de oferta obrigatória pelas escolas e de frequência facultativa 

pelos alunos” (SEE – 29 de Junho de 2001). No ano letivo em curso tem estado presente em 

aproximadamente 270 escolas a nível nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e Madeira. 

 

Assim, qualquer Encarregado de Educação que queira que o seu educando frequente as aulas de 

Educação Moral e Religiosa Evangélica deverá assinalar no respetivo boletim de matricula / renovação 

de matricula, essa opção. 

 

A constituição de um grupo ou turma estará condicionada ao número de inscrições.  


