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COMUNICADO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA 

Na sequência dos problemas apresentados pelo Portal das Matrículas, o Ministério da Educação 

decidiu que algumas renovações de matrícula passam, a partir do dia de hoje, a processar-se de 

forma automática, havendo apenas lugar à recolha de alguns documentos. 

Há, no entanto, situações em que a renovação é feita obrigatoriamente no Portal das Matrículas. 

 

Renovações que têm obrigatoriamente que ser efetuadas no Portal das Matrículas: 

• Renovações de matrícula do 4º para o 5.º ano 

• Renovações de matrícula do 6º para o 7.º ano 

• Renovações de matrícula do 9.º para o 10.º ano 

• Transferências de escola 

 

Renovações que são feitas de forma automática pelo Agrupamento: 

• Renovações de matrícula na Educação Pré-escolar e nos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º anos 

Nestes casos, os Encarregados de Educação devem entregar, de preferência via e-mail, os seguintes 

documentos: 

o declaração de consentimento relativo à proteção de dados pessoais; 

o opção relativa a AEC (1.º ciclo) 

o opção relativa a Educação Moral e Religiosa 

o requisição de passe de transporte escolar 

o declaração da Segurança Social para efeitos de ASE (escalões A, B ou C). 

Os documentos referidos deverão ser assinados e entregues até ao dia 10 de julho, 

preferencialmente via e-mail, para o endereço geral@aelpb.pt, identificado sempre o nome do aluno 

no assunto da mensagem. 

No caso da disciplina de Educação Moral e Religiosa, a opção poderá ser feita através do 

preenchimento online de formulário disponibilizado no seguinte link: 

https://forms.gle/yd133vMPCXddDDb59 

Nos casos em que os encarregados de educação não tenham meios para entregar os documentos 

digitalmente, poderão dirigir-se aos serviços administrativos da EB de Loureiro ou da EB Dr. José 

Pereira Tavares. 

 

Loureiro, 7 de julho de 2020 

A Diretora 
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