Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo

MATRÍCULAS/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – 2022/2023

A Matrícula ou a sua renovação é realizada no Portal das Matrículas,
em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS
As matrículas são renovadas de forma automática nas seguintes situações:


Na transição para o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º ano de escolaridade;



Na manutenção no 5º., 7.º, 10.º e 12.ºanos de escolaridade, em casos de não transição;



Na transição na Educação Pré-escolar.

É necessário utilizar o Portal das Matrículas para:

• Matrícula, pela primeira vez, na Educação Pré-Escolar e no 1.º ano de escolaridade;
• Renovação de matrícula, na transição para o 5.º 7.º, 10.º e 12.º ano de escolaridade;
• Renovação de matrícula, na transição para os outros anos de escolaridade, sempre que
pretenda ou seja necessária:
− A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino;
− A alteração de encarregado de educação;
− A mudança de curso ou de percurso formativo;
− A escolha de disciplinas.
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CALENDÁRIO
• PRÉ-ESCOLAR e 1.º ANO DE ESCOLARIDADE: de 19 de abril a 16 de maio
• 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º ANOS DE ESCOLARIDADE: de 9 a 19 de julho
• 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ANOS DE ESCOLARIDADE: de 17 de junho a 1 de julho

DIVULGAÇÃO DAS LISTAS
As listas dos alunos admitidos são publicadas:
• No dia 31 de maio de 2022, no caso da educação pré-escolar e do 1.º ano de escolaridade
do 1.º ciclo do ensino básico;
• No dia 1 julho de 2022, no caso dos restantes anos do ensino básico e do ensino
secundário, com indicação do curso em que cada aluno foi admitido.
Documentos relativos aos Pais/Encarregados de Educação
- Cartão de Cidadão;
-Comprovativo de residência ou comprovativo do local de trabalho dos Pais ou
Encarregados de Educação;
- Comprovativo do Agregado Familiar;
Documentos relativos aos alunos
- Cartão de Cidadão;
- Fotocópia da declaração do Escalão do Abono de Família de 2021;
- Fotocópia do Cartão de Beneficiário de Subsistema de Saúde (ADSE, SAMS, etc...);
- Boletim de Vacinas;
- Exame médico (1o ano do Pré Escolar e 1.º ano 1.º Ciclo);
- 1 Fotografia atualizada em formato PDF

Observação: No caso dos encarregados de educação necessitarem de apoio podem
recorrer aos Serviços Administrativos, munidos de cartão de cidadão e senha de acesso
ao portal das Finanças.
Penalva do Castelo, 21 de abril de 2022
A diretora
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