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INFORMAÇÃO 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO ESCOLAR 2021/2022 

 ANOS A FREQUENTAR EM 2021/2022: 7.º ano 

Legislação aplicável: Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho 

Normativo n.º10-B/2021 de 14 de abril. 

Prazo de renovação de matrícula, de acordo com o Despacho Normativo n.º10-B/2021 de 14 de 

abril:  

INICIO: 10 de julho de 2021. 

TERMO: 16 de julho de 2021. 

 

Procedimentos: 

1- Dado que se trata de uma mudança de ciclo a renovação de matrícula não é automática. Os pais 

e/ou encarregados de educação são obrigados a aceder ao Portal das Matrículas para efetuar a 

renovação de matrícula no 7.º ano. Os alunos podem optar por Francês ou Espanhol para a 2.ª 

língua estrangeira, caso queiram continuar neste agrupamento. 

2- O pedido é apresentado via Internet na aplicação Portal das Matrículas 

(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão 

de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

 

Apoio dos Serviços Administrativos do agrupamento (Escola Básica 2/3 do Viso) 

Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de renovação de matrícula 

pode ser apresentado de modo presencial nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas 

do Viso, Porto. Os pais e/ou encarregados de educação poderão formalizar o pedido de renovação 

de matrícula do seu educando na escola-sede do agrupamento, no seguinte horário dos Serviços de 

Administração Escolar,  

 

 

 

mediante marcação prévia, tel: 228302897, aplicando-se as recomendações da Direção Geral 

de Saúde (uso de máscara) e só um elemento presencial para realizar a respetiva matrícula. 

Os pais e/ou encarregados de educação podem utilizar o endereço eletrónico 

matriculas2122@aevisoporto.pt para colocarem assuntos relacionados com a renovação de 

matrícula. 

 

Observação: Na formação das turmas do 7.º ano para 2021/2022, os alunos da mesma turma podem ter Francês ou 

Espanhol, não sendo criadas turmas com uma só 2.º língua estrangeira. 

 

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto 14 de Junho de 2021 

 

  

HORÁRIO LOCAL 

08.30-12.00 e 13:30-15:00 Escola Básica EB 2,3 do Viso 

mailto:matriculas2122@aevisoporto.pt

