
     
  

 

AVISO 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Ano letivo 2020/2021 
 

• A renovação de matrícula destina-se aos alunos que em 2019-2020 frequentem desde o 1.º ao 9.º ano 

de escolaridade; 

• O período de renovação de matrícula para o ano escolar de 2020/2021 decorrerá entre os dias 6 e 8 

de julho de 2020; 

• O pedido de renovação de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no 

portal das matrículas disponibilizado no seguinte endereço: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 

A autenticação é feita através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao 

Portal das Finanças. 

• Em situações de manifesta impossibilidade, por parte do Encarregado de Educação, em efetuar a 

renovação de matrícula no referido portal, esta pode ser efetuada de modo presencial nos 

serviços administrativos da Escola Básica de Loureiro ou da Escola Básica Dr. José Pereira 

Tavares. Neste caso, para evitar concentração de pessoas nos serviços administrativos, deverão ser 

respeitados os seguintes períodos de atendimento: 

• 6 de julho – preferencialmente alunos que frequentem atualmente o 2.º ciclo; 

• 7 de julho – preferencialmente alunos que frequentem atualmente o 1.º ciclo; 

• 8 de julho - preferencialmente alunos que frequentem atualmente o 3.º ciclo. 

• No caso do 1.º ciclo, as inscrições nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e na Componente 

de Apoio à Família (CAF) são feitas mediante o preenchimento de fichas específicas que serão 

disponibilizadas pelos professores titulares de turma e que deverão ser entregues nas escolas 

frequentadas pelos alunos até ao dia 10 de julho de 2020. 
 

LOCAIS DE ATENDIMENTO 
 

• Escola Básica de Loureiro, Alumieira, Oliveira de Azeméis - Entre as 09:00 h e as 17:00 h. 

 
 

• Escola Básica Dr. José Pereira Tavares, Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis – Entre as 9:00 h e 

as 17:00 h. 

 
Loureiro, 17 de junho de 2020  

A Diretora 
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