
 
 

 
 

 

 

RENOVAÇÃO DE MATRICULA  

1º CICLO 

ANO LETIVO 2021/2022 

 

Destinatários 

 

Encarregados de Educação dos alunos que no próximo ano letivo de 

2021/2022 vão continuar a frequentar a mesma Escola do 1º Ciclo 

Data limite de entrega dos 

documentos ao(à) 

Professor(a) Titular de Turma 

5 de julho de 2021 

Renovação da Matrícula 

 

(Obrigatório) 

O Despacho Normativo nº 10-B/2021, de 14 de abril prevê que a 

renovação da matrícula seja automática. 

No entanto, os Encarregados de Educação devem ainda preencher e 

devolver aos respetivos Professores Titulares de Turma o seguinte 

documento interno, a solicitar ao(à) Professor(a) Titular de Turma ou 

disponível no nosso site: 

1CEB_Insc_AEC_Almocos 

Apresentação do pedido de 

candidatura aos Auxílios 

Económicos 

 

 (facultativo) 

Se pretender beneficiar de Auxílios Económicos deve preencher o 

respetivo boletim de candidatura (impresso a solicitar ao Professor(a) 

Titular de Turma ou disponível no nosso site). 

Este boletim devidamente preenchido deve ser entregue ao(à) 

Professor(a) Titular de Turma conjuntamente com o comprovativo do 

escalão de abono de família atualizado (data não inferior a maio de 2021) 

da Segurança Social / serviço processador. 

Inscrição em EMR 

(Educação Moral Religiosa) 

 

(facultativo) 

Se pretender inscrever o(a) aluno(a) na disciplina de EMR deve preencher o 

respetivo requerimento (solicitar ao Professor(a) Titular de Turma ou 

disponível no nosso site). A inscrição e autorização administrativa para a 

frequência formaliza-se desta única forma. 

Transferência de Escola 

 

De 10/07/2021 a 

16/07/2021 

Caso pretenda mudar o(a) aluno(a) de Escola do 1º Ciclo, o Encarregado de 

Educação deve OBRIGATORIAMENTE, no prazo estabelecido, submeter o 

pedido / matrícula na aplicação informática disponível no Portal das Escolas 

– portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Outras Informações 

Caso haja alguma alteração dos dados dos alunos (morada, contatos, 

agregado familiar) devem os Encarregados de Educação comunicar ao(à) 

respetivo(a) Professor(a) Titular de Turma. 

 

09/06/2021  
O Diretor – Fernando Elias 

Fernando Elias Assinado de forma digital por Fernando Elias 
Dados: 2021.06.09 09:18:27 +01'00'


