
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA- 1º Ciclo (1º, 2º e 3º Anos) – 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 o 2.º, 3.º, 4.º anos. 

• Na manutenção no 4.º ano, em caso de não transição. 

É necessário utilizar o Portal das Matrículas para o seguinte: 

 Renovar matrícula, na transição para o 5.º ano;  

 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.  Serviço de Componente de Apoio à Família (refeições escolares e prolongamento de 

horário) ação social escolar/transportes escolares 

(Impresso Câmara Municipal de Alenquer) 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
Os encarregados de educação, cujos alunos já frequentem o 1º ciclo e que possuem código de 

acesso à plataforma SIGA podem fazer o preenchimento deste formulário e anexar os 

respetivos documentos. 

Nos casos em que não possuem código de acesso, o formulário encontra-se disponível no site 

da Câmara Municipal de Alenquer ou em suporte papel na portaria da Escola- Sede do 

Agrupamento. 



Os Encarregados de Educação, que não procederam ao preenchimento do impresso na 

plataforma SIGA deverão enviar/entregar o boletim, acompanhado de todos os documentos 

necessários (mencionados no boletim e/ou regulamento), através: 

- Via email matriculas@aeabrigada.pt; 

- Nos Serviços Administrativos; 

 - Ou entregue à Titular de Turma. 

 

2. Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa e nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

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 à Titular de Turma. 

 

Abrigada, 11/05/2021 

 

O Diretor 

 


