
 

 

 
 

 

 

 

 

O processo de renovação de matrícula realiza-se no portal das escolas 

www.portaldasescolas.pt. O referido portal encontra-se disponível ao EE de 19 de junho a 19 de 

julho (para o ensino secundário) e exige o recurso à autenticação do CC. do EE e aluno.  

 

1- O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação informática disponível 

no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através de cartão de 

cidadão. 

2- Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula pode ser apresentado de 

modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação e de ensino da área da residência 

do aluno, independentemente das preferências manifestadas para a frequência, procedendo esses serviços ao 

registo eletrónico da matrícula na aplicação informática referida no número anterior. 

Alíneas 1 e 2 do Art.º 6, Despacho Normativo 1-b, 2017 

 

2 Caso não seja possível ao EE realizar a matrícula no portal das escolas, pode fazê-lo 

presencialmente na ESR nos dias 29 e 30 de junho entre as 9:30 – 13h e 14h – 17h:  

 

DATAS TURMAS 

29 de junho 9º A, B, C (ESR) 

30 de junho 9º D, E (ESR) + 9º A, B (PV) 

 

3- Os alunos devem obrigatoriamente apresentar o Cartão de aluno (caso não o façam devem 

requerer um novo cartão e apresentar o respetivo comprovativo de pagamento de 5 euros). 

4- Os alunos que pretendam usufruir de ASE ou candidatar-se à Bolsa de Mérito devem dirigir-se 

à Secretaria da ESR e levantar os impressos destinados a esse efeito. Estes documentos serão 

entregues pelo aluno, depois de preenchidos, na secretaria, juntamente com o comprovativo do 

escalão da segurança social para 2017/2018 (até 30 de junho). 

5- A matrícula é condicional até à afixação das pautas de avaliação do 3º período e/ou das 

pautas de exame.  
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