
 

 

 

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA DO 5.º AO 9.º ANO – 2021/2022 

Legislação aplicável – Despacho Normativo n.º 6/2018, de 18 de abril de 2018; alterado pelo 

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

10-B/2021, de 14 de abril. 

Período/local   

Há renovação automática de matrícula nas seguintes situações:  

• Na transição para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º. 

• Na manutenção nos 5.º, 7.º anos, em caso de não transição. 

É necessário utilizar o Portal das Matrículas para o seguinte: 

• Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º anos;  

• Renovar matrícula, na transição para os outros anos, sempre que pretenda ou seja 

necessária: 

   − A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino;  

   − A alteração de encarregado de educação;  

   − A mudança de curso ou de percurso formativo; 

   − A escolha de disciplinas. 

Candidaturas: 

1. Candidatura Transporte Escolar 2021/2022 - (5.º ao 9.ºanos) 

O formulário encontra-se disponível no site do Agrupamento aeabrigada.pt, nos serviços 

administrativos ou na portaria da escola sede. 

Poderá ser devolvido devidamente preenchido, até ao dia 30/06/2021: 

- Via email matriculas@aeabrigada.pt; 

- Nos Serviços administrativos; 

 - Ou entregue ao Diretor de Turma; 

 

2. Candidatura a Ação Social Escolar (5.º ao 9.ºanos) 

O formulário encontra-se disponível no site do Agrupamento aeabrigada.pt, nos serviços 

administrativos ou na portaria da escola sede. 

Poderá ser devolvido devidamente preenchido: 



 - Via email matriculas@aeabrigada.pt; 

- Nos Serviços Administrativos; 

 - Ou entregue ao Diretor de Turma; 

Nota: poderão candidatar-se todos os alunos que apresentem, de acordo com documento 

emitido pelo serviço competente do Instituto da Segurança Social escalões 1, 2 e 3 do abono de 

família, independentemente de ter apoio social escolar no ano letivo transato. O documento 

deverá ser recente (a partir de abril). 

 

3. Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa 

O Encarregado de Educação deverá obrigatoriamente preencher e devolver o respetivo 

formulário com a opção SIM ou NÃO assinalada até dia 4 de junho: 

- Via email matriculas@aeabrigada.pt; 

- Nos Serviços Administrativos; 

 - Ou entregue ao Diretor de Turma; 

 

 

Abrigada, 10/05/2021 

 

 


