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Renovação da Matrícula Ensino Básico – 2.º e 3.º ciclos 

Aviso Diretores de Turma e Encarregados de Educação 

 

1. Os alunos que se encontram a frequentar o 5.º, 7.º ou 8.º ano de escolaridade, não necessitam 

de efetuar matrícula. Haverá lugar a uma renovação de matrícula e serão inscritos automaticamente 

pelos serviços administrativos no ano subsequente.   

1.1. Contudo, para se poder confirmar os dados no seu processo, nomeadamente, dados 

pessoais, a frequência da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e as disciplinas 

de oferta de escola e oferta complementar, assim como colher a autorização dos 

encarregados de educação para a frequência do “Apoio ao Estudo” no 5.º e 6.º anos, os 

encarregados de educação devem preencher o boletim de renovação de matrícula. 

2. Os alunos que se encontram a frequentar o 4.º, o 6.º ou o 9º ano de escolaridade, devem efetuar 

a sua renovação de matrícula no 5.º, 7.º e 10º anos, de acordo com a oferta educativa existente e 

o percurso formativo pretendido. Para tal devem, os Encarregados de Educação preencher o 

respetivo Modelo de Renovação de Matricula (ensino básico ou ensino secundário). 

3. O Boletim de Renovação de Matrícula, após preenchido e assinado, deve ser entregue nos 

Serviços Administrativos do Agrupamento, na Escola-Sede, até ao dia 8 de junho pelo Diretor de 

Turma. 

 

 

 

 

4. Pagamentos a efetuar no ato da Renovação da Matrícula: 

4.1. Os alunos do Ensino Básico com idade inferior a 18 anos de idade estão isentos de qualquer 

pagamento, por se encontrarem dentro da escolaridade obrigatória, por força do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto. 

4.2. A 2.ª via do cartão magnético tem o custo de 5 euros para todos os alunos que dela 

necessitem por perda ou danificação da primeira, que é gratuita.  

 

5. Documentação, para verificação, a apresentar nos Serviços Administrativos, por todos os alunos 

que frequentam ou venham a frequentar o Agrupamento:  

5.1.  fotografia: atualizada no caso de a que se encontra no processo não estar atualizada; 

5.2. Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão; 

5.3. Cartão de utente, caso não exista no processo ou tenha sido atualizado; 

5.4. Boletim de vacinas atualizado; 

5.5. Número de identificação da Segurança Social (NISS); 

5.6. Número de Identificação Fiscal (NIF); 

A Renovação da Matrícula ficará condicional até à afixação das classificações internas 

finais ou até à afixação das classificações das provas finais de ciclo. 
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5.7. Declaração da Segurança Social, datada de 2018, que indique o escalão do Abono de 

Família atribuído; 

5.8. Boletim de Candidatura a subsídio, devidamente preenchido, caso os encarregados de 

educação pretendam usufruir das medidas da Ação Social Escolar. 

5.9. Caso o(a) Encarregado(a) de Educação não seja o Pai ou a Mãe, deve apresentar o 

comprovativo da composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária. 

 

 

 

 

 

6. Bolsa de Manuais Escolares 

A bolsa de manuais escolares é constituída pelos manuais devolvidos pelos alunos que deles foram 

benificiários, bem como por aqueles que sejam doados à escola, designadamente por outros alunos 

que a frequentam. 

6.1. Se a aquisição foi comparticipada pela ação social escolar, os alunos no final de cada ano 

letivo, devem devolvê-los ao Agrupamento (Secretaria ou Papelaria da escola-sede) nos oito 

dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação, a fim de possibilitar a sua 

reutilização. O incumprimento deste procedimento implica a perda deste tipo de apoio no 

ano letivo seguinte. 

6.2. Se o aluno não é beneficiário deste apoio, mas pretenda doar à escola os seus manuais 

escolares para integrarem a bolsa do agrupamento para os alunos carenciados, deve 

entrega-los, também, no prazo acima referido. 

 

Estes procedimentos têm em vista a preparação e organização atempada do próximo ano letivo. 

Agradecemos a colaboração de todos. 

Oliveira de Azeméis, 23 de maio de 2018    

      A Diretora 

 

 

 

       

      Maria José Cálix 

 

 

Nota: Os diretores de turma devem proceder à renovação de matrícula dos seus alunos na hora 

prevista no horário como Apoio à Direção de Turma 

Estes documentos deverão ser entregues nos Serviços Administrativos, no prazo previsto 

para a renovação da matrícula (até ao dia 8 do mês de junho). 

 


