
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA

Ano Letivo  2017/2018

Matrícula e renovação de matrícula para o ano
escolar de 2018-2019

De acordo com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, os prazos, procedimentos e normas a
observar são os seguintes:                                                       

Matrícula/ Renovação Datas Procedimentos

Educação  Pré-Escolar e  1.º  ano  do  1.º
Ciclo

Entre 15 de abril e 15 de

junho
Já divulgados.

Atualização dos dados das crianças que já
frequentam a  Educação  Pré-Escolar  e  dos
alunos que se inscrevem no 2.º,  3.º,  4.º,  6.º,
8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos.

Nota – A renovação de matrícula dos alunos
que se inscrevem no 12.º ano é condicional
até  à  afixação  dos  resultados  dos  exames
nacionais.

Entre 28 de maio e 1 de

junho

Entrega de documentos internos aos alunos/ Encarregados de

Educação  e  sua  devolução  ao  Educador/  Professor  Titular/

Diretor de Turma.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115093805/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115093775


Renovação  de  matrícula  –  alunos  que
ingressam no 5.º ano

3 de julho

Renovação  de  matrícula  no  Portal  das  Escolas
(www.portaldasescolas.pt) ou efetuada presencialmente
na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves (sede
do Agrupamento). 
Em qualquer das situações, o encarregado de educação tem
sempre  de  apresentar,  nos  Serviços  Administrativos,  os
documentos seguintes: 
• Cartão de Cidadão do aluno e do encarregado de educação; 
• n.º de identificação fiscal (NIF) do aluno; 
•  comprovativos  da  composição  do  agregado  familiar  e  da
residência, validados pela Autoridade Tributária; 
• dados de identificação do pai e da mãe do aluno; 
• n.º de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 
• n.º de cartão de utente de saúde/beneficiário, identificação da
entidade e n.º do subsistema saúde; 
•  n.º   de identificação da Segurança Social  (NISS) do aluno
beneficiário da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social;
• comprovativo da localidade onde o encarregado de educação
exerce a profissão, sempre que o estabelecimento de ensino
pretendido não for o que serve a área de residência.

Renovação  de  matrícula  –  alunos  que
ingressam no 7.º ano

28 de junho

Renovação  de  matrícula  –  alunos  que
ingressam no 10.º ano

16 de julho

Matrículas dos alunos que pretendem alterar
o seu percurso formativo

Não pode ultrapassar o 3.º dia 
útil subsequente à definição da
situação escolar dos alunos .

O  pedido  de  matrícula  deve  ser  efetuado  nos  Serviços  de
Administração Escolar.

Matrículas  dos  alunos  que  pretendem
retomar o seu percurso formativo

15 de junho

Renovação de matrícula para os alunos que
não concluíram o 12.º ano

Imediatamente após a 
afixação dos  resultados dos 
exames, uma vez definida a 
situação escolar dos alunos.



Afixação das listas de crianças e alunos que
requereram  ou  a  quem  foi  renovada  a
matrícula

Até  5  de  julho para  a

Educação  Pré-Escolar e

Ensino  Básico

Até 17 de julho para o Ensino

Secundário

Afixação das listas de alunos admitidos

20  de  julho,  no  caso  da

Educação Pré-Escolar

27  de  julho,  no  caso  do

Ensino Secundário


