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Renovações de Matrícula 
Ano letivo 2022-2023 

Despacho Normativo nº 10-B/2021 de 14 de abril 

Despacho nº 4209-A/2022 de 11 de abril 

 

1. A renovação de matrícula é feita pela Escola automaticamente para os alunos que vão 

frequentar os seguintes anos: 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e em caso de retenção nos: 5.º, 

7º., 10.º e 12.º anos. 

 

Quando houver lugar a: 

i. Mudança de Estabelecimento de Ensino 

ii. Mudança de Encarregado de Educação 

iii. Escolha de disciplinas de opção ou alteração de matrícula em  

a. Educação Moral e Religiosa 

b.  Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

o Encarregado de Educação ou o aluno terá que aceder ao Portal de Matrículas 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt para proceder à renovação de matrícula nos seguintes 

prazos: 

 

De 24 de junho a 1 de julho – 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos 

De 9 a 19 de julho – 2º, 3º,4º e 6º anos 

 

2. A renovação de matrícula para os alunos que vão frequentar o 5.º, 7.º, 10.º, e 12.º anos terá 

de ser obrigatoriamente realizada pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno quando 

maior no Portal de matrículas portaldasmatriculas.edu.gov.pt nos seguintes prazos: 

 

De 24 de junho a 1 de julho – 10.º e 12.º anos                  

De 9 a 19 de julho – 5.º e 7.º anos 
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     Documentos necessários: 

i) Cartão de Cidadão do aluno (e pin de morada, caso a matrícula seja feita nos Serviços 

Administrativos). 

Para alunos estrangeiros que não tenham Cartão de Cidadão, é válido o Passaporte ou 

Título de Residência, NIF, NISS e Nº Utente 

ii) 1 fotografia atualizada 

iii) Boletim de vacinas atualizado (apenas para os alunos que vão frequentar o 5º ano) 

iv) Cartão de Cidadão do pai e da mãe (e pin de morada do encarregado de educação no 

caso de ser efetuada nos serviços administrativos) 

v)  Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação quando diferente do pai ou da mãe (e 

pin de morada do encarregado de educação no caso de ser efetuada nos serviços 

administrativos) 

vi) Comprovativo de residência e/ou local de trabalho do encarregado de educação (caso 

se aplique) 

vii) Comprovativo da composição do agregado familiar validado pelas Finanças (caso se 

aplique) 

 

 

 

 

  

Caso tenha dúvidas sobre o processo de renovação de matrícula ou não consiga anexar os 

documentos necessários, poderá utilizar  o email  matriculas@ae-esmoriz-ovarnorte.pt indicando 

o nome do aluno e o nº de matrícula do portal. 

 

Quando não for possível, comprovadamente, efetuar a renovação da matrícula em casa, poderá 

dirigir-se aos Serviços Administrativos, após marcação para o telefone 256752782, fazendo-se 

acompanhar de todos os documentos necessários. 

mailto:matriculas@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
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Publicação de listas/turmas 
(Afixação em cada estabelecimento de ensino) 

 

 

 

 

Prazos de reclamação 

 

De 2 a 8 de julho – 1º ano e 1ª vez do Pré-escolar 

De 2 a 8 de agosto – 2.º aos 12.º anos 

 

A Diretora 

 

 

 

31 de maio
Lista dos alunos que requereram a matrícula no 

1º ano e 1ª vez no Pré-escolar

1 de julho
Lista dos alunos admitidos no 1.º ano e 

1ª vez no Pré-escolar 

8 de julho
Lista dos alunos que requereram a 

matrícula nos 10.º ano

27 de julho
Lista dos alunos que requereram a 

matrícula nos 5.º e 7.º anos

1 de agosto
Lista dos alunos admitidos do 2.º ao 12.º 

ano

10 de agosto Lista de turmas


