
     
  

 
 

AVISO – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
Ano letivo 2021/2022 

 

Alunos que em 2021/2022 vão frequentar o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º anos 

 
 

• A renovação de matrícula para o ano escolar de 2021/2022 decorrerá nos seguintes prazos: 

• de 18/06 a 30/06 para alunos que vão para o 8.º e 9.º anos; 

• de 10/07 a 16/07 para alunos que vão para o 2.º, 3.º, 4.º e 6.º anos. 

 

• A renovação da matrícula é automática e é efetuada pela escola. Os Encarregados de 

Educação só deverão confirmar e/ou atualizar os dados relevantes, nomeadamente contactos 

telefónicos, morada, endereço de e-mail, cartão de cidadão e fotografia, entre outros. O Professor 

Titular / Diretor de Turma fornecerá a cada Encarregado de Educação a ficha do(s) seu(s) 

educando(s) para atualização. 

 

•  A renovação da matrícula será efetuada no Portal das Matrículas 

(https://portaldasmatriculas.edu.gov) apenas nos seguintes casos: 

• transferência para outro estabelecimento de educação ou de ensino; 

• alteração de encarregado de educação; 

• alteração da situação de frequência de EMR (alunos que estavam matriculados em ERMC e 

que não pretendem dar continuidade ou alunos que não frequentavam EMRC e que 

pretendem frequentar em 2021/2022).  

Nota: a renovação automática da matrícula implica a manutenção da inscrição em EMRC 

dos alunos que frequentam a disciplina em 2020/2021, a não ser que o EE faça a alteração 

dessa situação no Portal das Matrículas. 

 

• 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.  



Para evitar concentração de pessoas nos serviços administrativos, os Encarregados de Educação 

deverão agendar a sua marcação através dos seguintes contactos telefónicos: 

• Escola Básica de Loureiro – 256 691 102 

• Escola Básica Dr. José Pereira Tavares – 256 990 170 

 

• 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 em data a definir pelos respetivos Professores Titulares. 

 
 

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, 14 de junho de 2021  

A Diretora 
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