
 
 

 

MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES 2021-2022 
Despacho Normativo nº 10-B/2021  

 

 

 

As matrículas serão efetuadas no Portal da Matrículas - 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt nos seguintes prazos: 

− 1º Ano e Pré-escolar (1ª vez) – de 15 de abril a 14 de maio 

− 5º e 7º Anos- de 10 de julho a 16 de julho 

− 10º e 12º Anos – de 18 de junho a 30 de junho 

− Para os outros anos em que haja lugar a pedido de transferência, 

alteração de curso ou alteração do Encarregado de Educação e outras 

situações previstas no art.º 5º do DN n.º6/2018 – nos prazos definidos 

para a renovação de matrículas: 

• Pré-escolar, 2º, 3º,4º,6º Anos – de 10 de julho a 16 de julho 

• 8º, 9º e 11º Anos – de 18 de junho a 30 de junho 

CRIANÇAS E ALUNOS CONDICIONAIS (Pré-escolar e 1º ANO) 

− A matrícula das crianças que completam 3 anos de idade entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro é aceite, a título condicional, dependendo 

a aceitação definitiva da existência de vaga nos grupos já constituídos. 

− A matrícula no 1º Ano dos alunos que completam 6 anos de idade entre 

16 de setembro e 31 de dezembro é aceite, a título condicional e a 

Quem faz matrícula ou renovação no Portal das Matrículas?  

− Pré-escolar (1ª vez), 1º ano, 5º ano, 7º ano, 10º ano e 12º ano 

− Outros anos em que haja lugar a pedido de transferência de 

Escola, alteração de Curso ou alteração do Encarregado de 

Educação e outras situações previstas no art.º 5º do DN n.º 

6/2018. 



 
 

 

dependendo a aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já 

constituídas. 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS (no Inovar) 

A renovação de matrícula, salvo nos casos previstos no art.º 9º do 

Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de abril, será efetuada 

automaticamente pela escola embora seja necessário o preenchimento de 

um questionário que será disponibilizado no INOVAR CONSULTA, para 

atualizar os dados do Encarregados de Educação, caso tenha havido 

alterações, e efetuar as escolhas relativas às ofertas educativas do respetivo 

ano, nos seguintes prazos: 

• Pré-escolar, 2º, 3º, 4º, 6º Anos – de 10 de julho a 16 de julho 

• 8º, 9º e 11º Anos – de 18 de junho a 30 de junho 

AFIXAÇÃO DE LISTAS 

− 31 de maio de 2021 – Listas de crianças e alunos que requereram a 

primeira matrícula (Pré-escolar e 1º Ano). 

− 1 de julho de 2021 – Listas de alunos admitidos no 1º Ano e no Pré-

escolar (1ª matrícula). 

− 7 de julho – Listas de alunos que requereram a matrícula no 10º Ano 

− 23 de julho – Listas dos alunos que requereram, a matrícula nos 5º e 7º 

Anos. 

− 30 de julho – Listas dos alunos admitidos desde o 2º ao 12º Ano. 

AFIXAÇÃO DE TURMAS 

− Dia 13 de Agosto 

A Diretora, 

 


