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INFORMAÇÃO 12 

Aos Encarregados de Educação do 4º ano 

 

Assunto:  Renovação de matrícula no 5º ano 

  

Exmo (a) Senhor (a) 

 Encarregado (a) de Educação 

 

 

Por força das disposições contidas no ponto 1. do artigo 9º do Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 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 Escolas, com recurso à autenticação através do Cartão 

de Cidadão ou com o apoio dos Serviços Administrativos (SA) da escola sede do agrupamento. 

 

1. A renovação de matrícula irá processar-se por via electrónica, nos SA da Escola Sede, 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. Boletim de vacinas atualizado. 

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

impreterivelmente, nas datas e horários discriminados no quadro seguinte: 

 2 de julho (2ª F) 3 de julho (3ª F) 4 de julho (4ª F) 

SALA D18 D19 D20 D18 D19 D20 D18 D19 D20 

9:00 - 12:00 AV-4ºJ AV-4ºK AV-4ºL ZA-4ºJ ZA-4ºK ZA-4ºL ASJ-4ºD ASJ-4ºE  

SALA D18 D19 D20 D18 D19 D20 D18 D19 D20 

14:00 - 16:00 AV-4ºM AV-4ºN LP + PA + BA  SM-4ºG SM-4ºH JEX-4ºD    

 

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

vagas nos estabelecimentos de ensino pretendidos (até 5). 

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

transferência de estabelecimento de ensino. 

 

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, 22 de maio de 2018 

 

O Diretor 

 

______________________________ 

Carlos Vilas 

 
 
 
 
 
 
 
 


