
                                                                                                          PÁGINA DO AGRUPAMENTO 

             INFORMAÇÃO N.º 19 – 2021/2022 

 

Assunto – Renovação de matrículas/Devolução equipamentos informáticos/Manuais Escolares/Avaliação final 

Renovação de matrículas 

Informam-se os encarregados de educação que a renovação de matrícula é AUTOMÁTICA nos anos 

de continuidade, isto é, na transição para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos. O mesmo ocorre 

caso o aluno fique retido em algum dos seguintes anos: 5º, 7º, 10º e 12º.  

 A renovação de matrícula no PORTAL DAS MATRÍCULAS ocorre para os alunos que: 

 no próximo ano letivo irão frequentar o 5º, 7º, 10º e 12º anos; 

 pretendam mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; 

 alterem o encarregado de educação; 

 mudem de curso ou de percurso formativo; 

 a escolha de disciplinas. 

Devolução de equipamento informático  

Todos os alunos que concluam o 4º, 9º e 12º anos e todos os que pretendam mudança de 

estabelecimento de educação, a quem foi cedido equipamento informático no âmbito do Programa 

Escola Digital (computador portátil, auscultadores com microfone, uma mochila, um hotspot e um 

cartão SIM), terão que proceder à sua devolução, nos Serviços Administrativos da Escola Sede, de 

acordo com o calendário que se apresenta.  

Ano de Escolaridade 4.º Ano 9.º Ano 12.º Ano/3.º Ano CP 

Datas de devolução 4/7/2022 a 8/7/2022 24/6/2022 a 28/6/2022 20/7/2022 a 22/7/2022 

Devolução de Manuais Escolares 2ºCEB/3ºCEB e Ens. Secundário – Plataforma Mega 

 Os manuais escolares, adquiridos com os vales atribuídos pela plataforma MEGA, serão devolvidos 

nas datas que figuram no calendário seguinte: 
Anos de Escolaridade Datas de devolução 

5.º/6.º/7.º/8.º Anos 29/06/2022 a 4/07/2022 

9.º Ano Alunos com situação definida no final 3º Período - 24/6/2022 a 28/6/2022  

Alunos autopropostos  - 3 dias após afixação das pautas  

11.º e 12.º Anos/3.º Ano CP Alunos que concluam na 1ª fase de Exames - 20/7/2022 a 22/7/2022 

Alunos que concluam na 2ª fase de Exames - 8/8/2022 a 10/8/2022  

Avaliação final 

As avaliações finais serão divulgadas na Plataforma GIAE (avaliação qualitativa, níveis e 

classificações e fichas informativas) e as pautas serão afixadas nas respetivas escolas de acordo com 

as seguintes datas: 
Anos de Escolaridade Datas de afixação das Pautas do 3.º período 

9.º/11.º e 12.º Anos  13/06/2022  

5.º/6.º/7.º/8.º/10º Anos 27/06/2022  
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