
 

AVISO: renovação de matrícula 

 

Exmos.(as) Srs(as) Encarregados (as) de Educação 

Por forma a tornar mais ágil o processo de renovação de matrículas e de acordo com as 

informações emanadas pela tutela, informo V. Exa. do seguinte: 

1º- 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 7 de julho, a processar-se de forma automática, nos mesmos termos em que 

acontecia no ano letivo transato, com exceção de transferências de estabelecimento. 

2º- Continua a ser obrigatória a submissão no Portal das Matrículas as matrículas para 

os alunos na educação pré-escolar, nos 1º, 5º, 7º e 10º anos bem como qualquer pedido 

de transferência. 

3º- Todos os Encarregados de Educação do 1º ciclo (2º, 3º e 4º anos) devem dirigir-se à 

Escola Secundária Francisco de Holanda nos dias 10 e 13 de julho, exceto se já 

escolheram as AEC no Portal das Matrículas; 

4º- Todos os Encarregados de Educação do 2º ciclo (5º anos), devem dirigir-se à Escola 

Básica Egas Moniz nos dias 10 e 13 de julho, exceto se já efetuaram a renovação no 

Portal das Matrículas. 

NOTA: mesmo quem efetuou a renovação no Portal se necessita de requisitar 

transporte, ou entregar declaração da Segurança Social para efeitos de identificação da 

situação de beneficiário de ASE deve dirigir-se à escola nos mesmos dias. 

5º- Todos os Encarregados de Educação do 3º ciclo (7º e 8º anos), devem dirigir-se à 

Escola Básica Egas Moniz nos dias 14 e 15 de julho, exceto se já efetuaram a renovação 

no Portal das Matrículas. 

NOTA: mesmo quem efetuou a renovação no Portal se necessita de requisitar 

transporte, ou entregar declaração da Segurança Social para efeitos de identificação da 

situação de beneficiário de ASE deve dirigir-se à escola nos mesmos dias. 

6º- Todos os Encarregados de Educação do 10º ano devem dirigir-se à Escola Secundária 

no dia 14 julho, exceto se já efetuaram a renovação no Portal das Matrículas. 



 
NOTA: mesmo quem efetuou a renovação no Portal se necessita de requisitar 

transporte da ARRIVA e TUG, ou entregar declaração da Segurança Social para efeitos 

de identificação da situação de beneficiário de ASE deve dirigir-se à escola nos mesmos 

dias bem como requerer bolsa de mérito. 

7º- Todos os Encarregados de Educação do 11º ano devem dirigir-se à Escola Secundária 

no dia 15 julho, exceto se já efetuaram a renovação no Portal das Matrículas. 

Portal das Matrículas. 

NOTA: mesmo quem efetuou a renovação no Portal se necessita de requisitar 

transporte da ARRIVA e TUG, ou entregar declaração da Segurança Social para efeitos 

de identificação da situação de beneficiário de ASE deve dirigir-se à escola nos mesmos 

dias bem como requerer bolsa de mérito ou quem não entregou as opções a seguir no 

12º ano ou pretender alterar as mesmas.  

 

 

Guimarães, 8 de julho de 2020 

A Diretora do AE Francisco de Holanda, Rosalina Pinheiro 

 
 
 
 
 


