
 

 
 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
ALUNOS DO 1.º AO 9.º ANO  

 
Em relação à RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA, informam-se todos 
os interessados do seguinte: 

 
1. Tal como para a matrícula, também a renovação de matrícula para os alunos que 

frequentam o Ensino Básico (do 1.º até ao 9.º ano) será efetuada pelo 

encarregado de edução via internet na aplicação Portal das Matrículas - 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

2. O acesso deverá ser efetuado através do cartão de cidadão ou chave móvel digital 

ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

3. O período para a renovação da matrícula inicia-se a 26 de junho e termina a 07 de 

julho, após conhecimento da definição da situação escolar do aluno. 

4. Em relação a este processo de renovação de matrícula, é importante que os 

Encarregados de Educação tenham em atenção e cumpram o seguinte: 

4.1 Atualizar todos os dados solicitados na plataforma referentes ao aluno e aos 

pais e encarregado de educação que, entretanto, tenham sofrido alteração; 

4.2 Relativamente à frequência da disciplina de Educação Moral e Religiosa é 

obrigatório manifestar expressamente se pretende ou não a frequência desta 

disciplina (depois de optar pela frequência, não será permitido desistir); 

4.3 No caso do 1.º Ciclo, a opção pela frequência da disciplina de Educação Moral 

e Religiosa implica que o aluno perde uma hora de Atividade Física e 

Desportiva das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

4.4 Ainda no caso da renovação no 1.º Ciclo, é igualmente obrigatório a 

manifestação expressa da opção pela frequência ou não das AEC, sendo que 

os pais que optem pela inscrição dos seus educandos, se comprometem a que 

os mesmos as frequentem; 

4.5 Os alunos que renovam a matrícula do 6.º para o 7.º ano têm de escolher a 

opção de 2.ª Língua Estrangeira, de entre: Francês, Espanhol e Alemão; 

4.6 Os encarregados de educação que pretendam renovar a matrícula dos seus 

educandos com pedido de transferência de escola podem indicar até cinco 

escolas, por ordem de preferência; 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/


 

 
 

 

4.7 É importante que entre as preferências de mudança que indicar seja colocada 

a escola do ano letivo anterior de modo a que, caso não encontre vaga noutra 

escola, e caso o deseje, a vaga da escola onde o/a educando/a atualmente se 

encontra seja mantida. 

5. Sem prejuízo de tudo o exposto, deve ser efetuada pelo encarregado de educação 

uma leitura atenta do Manual do Encarregado de Educação que, em princípio, 

será oportunamente publicado no Portal das Matrículas. 

6. Tal como aconteceu relativamente às matrículas, para as situações em que os 

Encarregados de Educação não disponham de equipamento informático, são 

disponibilizados na escola Frei João 2 computadores (em espaços isolados), 

durante o horário de funcionamento: 09,00h – 12,00h; 14,00h – 17,00h.  

Estará também disponível para apoio ao preenchimento da matrícula 

(relativamente a dúvidas que surjam) o n.º de telemóvel – 939042190, das 09,30h-

12,30h e 13,30h-17,00h. 

7. A necessidade de frequência de prolongamento ou serviço de refeição, no caso 

dos alunos do 1.º Ciclo, deve ser tratada junto dos Serviços da Câmara Municipal. 

 


 
Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde, 25 de junho de 2020 

 
O Diretor 
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