
 

Informação: Alunos e encarregados de educação 

Assunto:  Matrículas/Renovação de Matrícula 2022-23 

Considerando o Despacho Normativo nº 10-A/2021, de 14 de abril, que procede à 

republicação do Despacho Normativo 6/2018, de 12 de abril (procedimentos de 

matrícula e sua renovação) e o Despacho nº 4209-A/2022 que estabelece o calendário 

de matrículas e respetivas renovações para a educação pré escolar e os ensinos básico 

e secundário para o ano letivo 2022-2023, informa-se que os procedimentos a seguir, 

para matrículas e renovação de matrícula, serão os seguintes: 

1. Matrículas para anos iniciais de ciclo: 5º, 7º, 10º e 12º ano 

As matrículas para os anos iniciais de cada ciclo decorrem na plataforma “Portal de 

Matrículas” (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ ) 

 

Portal de Matrículas 

Para fazer as matrículas 

para os anos 

10.º e 12.º anos 17 de junho a 1 de julho 

5.º e 7.º anos 9 a 19 de julho 

Se pretender a mudança de 

escola, a mudança de curso 

ou de percurso formativo, a 

escolha de disciplinas e 

alteração de encarregado 

de educação. 

8.º, 9.º e 11.º anos 17 de junho a 1 de julho 

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

 

Na impossibilidade de meios próprios para a realização da matrícula na plataforma, 

deve ser agendada uma data e hora presencial nos serviços administrativos 

(secretaria@aemontemor.pt ou 239687150) 

 

Antes de iniciar a matrícula, garanta que tem consigo: 

O seu documento de identificação 

O documento de identificação do seu educando 

Uma fotografia em formato digital do seu educando 

O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando 

O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando 

 

 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/%20),
mailto:secretaria@aemontemor.pt


 

 

2. Renovações automáticas de matrículas  

Alunos que transitam para 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9º, 11º anos 

Ou 

Na manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos, em caso de não transição. 

Os alunos que vão para os anos indicados acima a menos que queiram mudar de escola 

ou haja alteração de encarregado de educação (Portal de Matrículas) a renovação é 

automática. 

Neste processo de renovação automática são assumidos os dados do ano anterior, 

contudo estes devem ser confirmados bem como a intenção de inscrição na disciplina 

de EMR na reunião de entrega das avaliações a realizar pelo diretor de turma após a 

publicação da avaliação.  

As reuniões com os diretores serão calendarizadas e informadas por estes.  

3. Transporte Escolar  

Deve ser consultado o site da Câmara Municipal para a inscrição. 

4. Ação Social Escolar 2.º e 3.º ciclos e Secundário (ASE) 

De acordo com o previsto no Despacho N.º 4209-A/2022, de 11 de abril, a candidatura 

ASE, para o ano letivo 2022/2023, deverão seguir as indicações constantes do Aviso- 

abertura de candidaturas ASE publicado na página eletrónica do agrupamento. 

 

Montemor-o-Velho, 02 de junho de 2022 

 

O Diretor 

 

_________________________________ 

António Manuel Esteves Joaquim 
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