
ALTERAÇÃO AO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS QUE FREQUENTARAM O 6ºANO 

 

Renovação de Matrículas – transição de ciclo – 2018/2019 

ALUNOS QUE FREQUENTARAM O 6º ANO NO PRESENTE ANO LETIVO 

 

Determina a lei que a renovação de matrícula para os alunos de 6º ano não se poderá realizar 

automaticamente devendo a mesma ser efetuada eletronicamente através do Portal das Escolas. 

Os encarregados de educação dos alunos de 6º ano tinham sido previamente informados que a data para 

essa renovação ocorreria num dos dias 26 ou 27 de junho em reunião com o Diretor de Turma. No entanto, 

por motivos decorrentes da Greve Nacional dos Docentes às avaliações esse processo terá de ser alterado. 

Assim os encarregados de educação dos alunos de 6º ano deverão durante a semana de 25 a 29 de junho 

dirigir-se à Secretaria da Escola EB 2,3 Álvaro Velho dentro do horário abaixo apresentado e efetuar a sua 

renovação de matrícula apresentando os documentos mencionados: 

2ª, 3ª, 5ª, 6ª feiras - 9:30H às 12:00 | 14:30H às 16:00 

4ª feira - 14:30 às 16:00 [período da manhã reservado para a Prova Final de 9º Ano] 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA COM TRANSIÇÃO DE CICLO 

Do aluno:  

 Cartão do Cidadão e os respetivos códigos de autenticação (original) 

 1 fotografia 

 Comprovativo da morada (certidão de domicílio fiscal, obtida no portal das finanças- 

www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/emissaoCertidaoForm.action) 

 Declaração de escalão de Abono de Família; 

 Boletim de Vacinas, para verificação; 

Do Encarregado de Educação /Mãe/Pai:  

 Cartão do Cidadão e os respetivos códigos de autenticação (original); 

 Cópia de documento da regulação do poder paternal decidida pelo Tribunal (em caso de partilha da 

guarda legal do aluno); 

Nota: 

- No ato de renovação de matrícula, o encarregado de educação deve indicar, por ordem de preferência, 

cinco estabelecimentos de educação ou de ensino. 

- A matrícula deve considerar-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver concluído o processo 

de avaliação. 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/emissaoCertidaoForm.action

