MATRÍCULAS, RENOVAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
ANO LETIVO 2022/2023
(clique nos textos a azul para aceder aos documentos/ligações ao longo do Aviso)

Despacho n.º 4209-A/2022 de 11 de abril

Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril

MATRÍCULAS / RENOVAÇÕES / TRANSFERÊNCIAS
Nível de Ensino a
Frequentar em 2022/2023
Pré-Escolar e 1º Ano (pela
primeira vez)
2º, 3º, 4º e 6º ano

Prazo
19 de abril a
16 de maio

*

9 a 19 de
julho

5º e 7º ano

Como efetuar a matrícula?

Como aceder ao Portal?

Na Internet

1) Credenciais de acesso ao
Portal das Finanças, ou

2)

no Portal das Matrículas, em

(pela primeira vez)

*

8º, 9º, 11º ano

Cartão de Cidadão, PIN de
autenticação e Leitor, ou

17 de junho a

10º e 12º ano
(pela primeira vez)

1 de julho

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt

3) Chave Móvel Digital

Nestes anos de escolaridade, apenas efetua renovação de matrícula no Portal das Matrículas se houver alteração de

* escola (transferência), de Encarregado de Educação ou de percurso formativo.
ATENÇÃO

Caso pretenda efetuar transferência de escola para o Ano Letivo 2022/2023 deve
utilizar a opção "Matrículas" e não a opção "Transferências"

Divulgação de Listas

Alunos matriculados

Alunos admitidos

Pré-escolar e 1º Ano

até 31.05.2022

01.07.2022

Restantes Anos (5º ano, 7º ano e 10º ano)

até ao 5º dia útil após o período de matrícula

01.08.2022

RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS DE MATRÍCULAS
"A Renovação Automática de Matrícula… não exclui a obrigação dos Encarregados de Educação… de manterem os seus dados pessoais
atualizados junto do estabelecimento de educação ou de ensino.. ." (Artº 8º, nº 5 - Despacho Normativo nº 10-B/2021)

Renovações Automáticas
nas seguintes situações:

O que devem fazer?

Alunos que frequentam o Pré-Escolar e que se mantêm no Pré-Escolar
Alunos que frequentam os 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º e 10º Ano
Alunos que ficam retidos neste Ano Letivo (independentemente do ano)
Preencher a ficha de atualização de dados e devolver ao(à) Professor(a)/Diretor(a) de
Turma até 15.06.2022
Podem também atualizar os dados do aluno no GIAE online : para tal, devem aceder ao "Meu
Menu", escolher a opção "Processo", atualizar os dados e "Guardar".

A atualização dos dados pessoais é fundamental e da inteira responsabilidade do
Encarregado de Educação para que, no próximo Ano Letivo possa aceder a:

ATENÇÃO

Se a renovação de matrícula implicar a transferência de escola,
alteração de Encarregfado de Educação ou de percurso formativo, a
renovação deverá ser efetuada no Portal das Matrícuilas.

 Manuais Escolares;
 Beneficios da Ação Social Escolar
 Títulos de Transporte Escolar
Laranjeiro, 01 de junho de 2022

O Diretor
José Godinho

