
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA 

160301 

  
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCUL A P AR A O  
2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos – 2021/2022 

(para alunos que frequentam o 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos em 2020-2021) 

 
NOTA INFORMATIVA  

 

      Ex.mo(a) Sr.(ª) 

Encarregado(a) de Educação 

 
Informa-se que, de acordo com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, 

alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, e pelo Despacho 

Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril, o processo de renovação de matrícula para o 

2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º 9.º e 11.º, a funcionar em 2021/2022, é automático e não carece de 

qualquer intervenção do(a) encarregado(a) de educação.  

Nos anos de continuidade atrás referidos, apenas será necessário efetuar a renovação 

de matrícula no Portal das Matrículas (em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/) caso ocorra, 

em 2021/2022, uma das seguintes 4 (quatro) situações: 

– a mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; 

– a alteração de encarregado(a) de educação; 

− a mudança de curso ou de percurso formativo; 

− a escolha de disciplinas. 

Nestes casos, e só nestes casos, a renovação de matrícula no Portal das Matrículas 

deve ocorrer até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação escolar do(a) aluno(a), de 

acordo com os seguintes prazos: 

- até ao dia 16 de julho, para o 2.º, 3.º e 4.º anos (divulgação da avaliação final no dia 13/07); 

- até ao dia 15 de julho, para o 6.º ano (divulgação da avaliação final no dia 12/07); 

- até ao dia 30 de junho, para o 8.º, 9.º anos (divulgação da avaliação final no dia 25/06); 

- até ao dia 28 de junho, para o 11.º ano (divulgação da avaliação final noo dia 23/06). 

Para efeitos de autenticação, o(a) Encarregado(a) de Educação fará uso do cartão de 

cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Caso o(a) Encarregado(a) de Educação não consiga realizar o pedido de renovação 

de matrícula via internet, poderá também, nos três dias úteis após a definição da situação 

escolar do(a) respetivo(a) educando(a), deslocar-se aos Serviços de Administração Escolar 

(S.A.E.), sempre mediante agendamento telefónico prévio (244 769 290). 

Em qualquer das situações (renovação via internet ou com deslocação à escola para 

apoio por parte dos S.A.E.), o(a) Encarregado(a) de Educação deve efetuar a renovação de 

matrícula o mais cedo possível e não deixar para o último dia. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Batalha, 15 de junho de 2021 

 
O Diretor 

 
 

Luís Novais 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

