RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – 2022/2023
(para frequentar 7º e 10º anos pela primeira vez)

Informam-se os Sr encarregados de educação que, de acordo com o despacho nº 4209 – A/2022,
de 11 de abril, devem proceder à renovação de matrícula (para o nosso agrupamento ou para
outro), via Internet na aplicação Portal das Matrículas, após a divulgação das pautas, de acordo
com a calendarização seguinte:
Ano de escolaridade em 2021/2022

• O

Data

6º

De 9 a 19 de julho de 2022

9º

De 17 de junho a 1 de julho de 2022

encarregado

de

educação

deve

aceder

ao

Portal

das

Matrículas,

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home, com recurso a uma das
seguintes formas de autenticação: credenciais de acesso ao Portal das Finanças, cartão de
cidadão (exige leitor de cartões ligado ao computador) ou chave móvel digital, e efetuar o
pedido de renovação de matrícula.
• Visto serem campos essenciais ao normal processamento dos dados administrativos e
pedagógicos dos nossos alunos, recomendamos que autorize:
 a utilização da foto do aluno, para o cartão do aluno e uso interno da escola
 o acesso aos dados da Segurança Social
 o acesso aos dados do Ministério da Saúde, relativos à vacinação
 o acesso ao NIF do aluno e do encarregado de educação para aceder à Plataforma Mega
para os manuais escolares
• Caso a renovação implique transferência de agrupamento ou transição para o ensino
secundário, deve colocar várias opções de estabelecimentos de ensino.
• No caso de pretender transferência de escola, se a nossa escola for também ela uma opção
(2ª, 3ª, …), deve selecioná-la na prioridade desejada.
• Para o ingresso no ensino secundário, a psicóloga do nosso agrupamento, Drª Paula Rato,
estará disponível para apoiar este processo, nomeadamente na seleção das disciplinas e
cursos, de acordo com o pretendido pelo aluno/EE. Assim, os alunos poderão contactá-la nos
dias úteis destinados à renovação, das 10h às 13h, para o nº 964138598.
• Aconselhamos a que os alunos que pretendem ingressar no ensino secundário consultem a
página de cada agrupamento para o qual pretendam concorrer, com vista a obter informações
sobre as diferentes ofertas formativas/opções de disciplinas.
São João dos Montes, 14 de junho de 2022
A Direção

CDT_100

