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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DO 4º ANO  

PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

ASSUNTO: Renovação de Matrícula do 4º para o 5º ano 

 

Informam-se os Encarregados de Educação que conforme consta no Despacho 

Normativo nº 6/2018 de 12 de abril, a renovação de matrícula para cada início de ciclo e a 

renovação de matrícula que implique transferência de estabelecimento, decorre a partir de 15 de 

junho e são feitas, preferencialmente, pelo Encarregado de Educação, via internet no Portal das 

Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt). É necessário o cartão de cidadão do/a 

encarregado/a de educação e do/a aluno/a, o respetivo código Pin e um leitor de cartão de cidadão.  

Chama-se a atenção para o facto de que todos os Encarregados de Educação que 

efetuarem a matrícula eletrónica devem também dirigir-se à Escola sede do Agrupamento a que 

pertence a Escola indicada como primeira preferência na matrícula para formalizar a matrícula. 

Os Encarregados de Educação que não tiverem acesso à internet ou que não consigam 

efetuar a renovação de matrícula no referido portal, devem dirigir-se aos Serviços Administrativos 

da Escola sede do Agrupamento com os documentos necessários, nas seguintes datas:  

Escola Básica de Serrado 27 de junho 

Escola Básica de Fafião 28 de junho 

Escola Básica de Igreja  1 de julho 

Escola Básica de Santa Maria 2 de julho 

Escola Básica de Barco 3 de julho 

Escola Básica de Donim 4 de julho  

 

1. Documentos necessários para a renovação de matrícula do 2º ciclo: 

a) 2 Fotografias (apenas uma, se não tiver direito a passe escolar/transporte); 

b) Cartão de Cidadão do encarregado de educação; 

c) Cartão de Cidadão do aluno; 

d) Comprovativo de residência (ex: fatura da luz, água,…) 

e) Declaração da composição do agregado familiar validado pela Autoridade 

Tributária (retirada do Portal das Finanças), apenas nos casos em que o 

Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe. 
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Transporte Escolar 

Devem, ainda, preencher e assinar a requisição de passe no ato de renovação de 

matrícula com os seguintes elementos: cartão de cidadão, data de nascimento, morada e local de 

paragem. Preenchem esta requisição os alunos que residam nas freguesias de Santa Leocádia de 

Briteiros, Souto S. Salvador, Souto Santa Maria, Barco, Donim e Gondomar. 

Os alunos que residam a menos de 3 Km de distância do estabelecimento de ensino 

(Briteiros S. Salvador e Briteiros Santo Estevão) podem requisitar passe com um pagamento de 50% 

sobre o seu valor mensal.   

 

 

Briteiros S. Salvador, 30 de maio de 2019 

O Diretor, 

Luís Morais 


