
INFORMAÇÃO Nº 10 
Assuntos: Calendário da divulgação das avaliações do 3º período e matrículas/renovação de matrículas 

 

Calendário da divulgação das avaliações do 3º período  

As avaliações de final de ano letivo serão divulgadas aos alunos e encarregados de educação 

através da Plataforma GIAE.  

No dia 30 de junho serão divulgados os níveis/classificações atribuídos aos alunos do 9º, 11º 

e 12º anos e a respetiva Ficha Individual.  

Para os demais anos de escolaridade e para a Educação Pré-escolar esta divulgação 

ocorrerá no dia 3 de julho.  

 

Matrículas/Renovação de Matrículas 

A renovação de matrícula, destinada às crianças que já frequentam a Educação Pré-escolar 

e aos alunos que irão frequentar qualquer ano de escolaridade compreendido entre o 2º e 

o 12.º, é feita online, através do Portal das Matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt,  com recurso à autenticação através de: credenciais 

de acesso ao Portal das Finanças ou chave móvel digital ou cartão de cidadão que exige um 

leitor de cartão de cidadão.  

• Para esclarecimento de dúvidas no preenchimento online do pedido de renovação 

de matrícula o agrupamento disponibilizará um atendimento telefónico, entre as 9 

horas e as 17 horas, através dos números 933093516 ou 933093352.    

• Na impossibilidade de as famílias apresentarem online o pedido de renovação de 

matrícula podem fazê-lo recorrendo aos Serviços Administrativos do Agrupamento. 

Para isso terão que agendar previamente esse atendimento através do email  

secretaria-sede@agrupamento-sra-hora.net 

 

 A renovação da matrícula deve ser feita até ao 3º dia útil seguinte à definição da situação 

escolar do aluno: 

• de 01 a 03 de julho, para os alunos que concluíram o 9º e os que transitaram para o 

12º ano; 

• de 06 a 08 de julho, para os alunos que no próximo ano letivo irão frequentar do 2º 

ao 9º ano e o 11º ano (e os que não transitaram no 10º ano); 

• de 06 a 10 de agosto, para os alunos cuja situação escolar só fique definida após a 

realização das Provas de Equivalência à Frequência ou dos Exames Nacionais da 1ª 

Fase. 
 

Senhora da Hora, 19 de junho de 2020 
                                                                                                                   Isabel Pina                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      (Diretora do AESHora) 
 

Legislação Importante sobre Matrículas/Renovação de Matrículas 

Despacho normativo n.º 5, de 21 de abril de 2020 

Decreto-Lei n.º 14-G, de 13 de abril de 2020 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
mailto:secretaria-sede@agrupamento-sra-hora.net
file:///C:/Users/Isabel%20Pina/OneDrive/Documents/Legislação/regime_autonomia_administração_gestão_estabelecimentos_públicos_educação%20pré%20-escolar_ensinos_%20básico_secundário/Despacho_Normativonº5-21.04.2020-matriculas_e_criterios_vagas.pdf
file:///C:/Users/Isabel%20Pina/OneDrive/Documents/Legislação/regime_autonomia_administração_gestão_estabelecimentos_públicos_educação%20pré%20-escolar_ensinos_%20básico_secundário/DL%20nº14-G-13.04.2020.pdf


Preguntas frequentes – Matrículas na rede de ensino público 2020/2021  

file:///C:/Users/Isabel%20Pina/OneDrive/Documents/Legislação/regime_autonomia_administração_gestão_estabelecimentos_públicos_educação%20pré%20-escolar_ensinos_%20básico_secundário/FAQS_MATRICULAS_2021.pdf

