
 

 

 

AVISO 

Renovações de Matrícula, devolução de manuais escolares e Kits informáticos 

 

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA 

Todas as informações contantes no Portal das matrículas em 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home  

Síntese:  

Renovação automática de matrícula pelas escolas na transição no Pré-Escolar e para o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 

11.º anos e, em caso de não transição, na manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos. 

Matrículas e renovações que terão, obrigatoriamente, de ser efetuadas no Portal das Matrículas (não são 

automáticas): 

- Renovar matrícula, na transição do 4º para o 5.º, do 6º para o 7.º, do 9º para o 10.º e do 11º para o 12.º ano; 

- Renovar matrícula, na transição para os outros anos, sempre que pretenda: 

a) A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; 

b) A alteração de encarregado de educação; 

c) A mudança de curso ou de percurso formativo; 

d) A escolha de disciplinas. 

 

Calendarização (para renovações efetuadas no Portal das Matrículas. As automáticas serão efetuadas 

diretamente pelos Serviços Administrativos):  

 

Nível de Ensino Matrícula / Renovação (Enc. Ed.) 

2.º ao 7.º ano(s) 9 julho a 19 julho 

8.º ao 12.º ano(s) 17 junho a 1 julho 

 

 

 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home


DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES  

Os alunos do 5º ao 9º ano terão que devolver todos os manuais emprestados pelo ME ou adquiridos através dos 

Vouchers, respeitantes ao ano letivo 2021/2022.  

 

PRAZOS E PROCEDIMENTOS: 

A devolução deve ser efetuada pelos encarregados de educação, na biblioteca da escola sede, entre as 9h e as 

17h 30m, nos seguintes dias:  

Ano de escolaridade Dia de devolução dos manuais (2021/2022) 

5º ano 6 de julho (quarta-feira) 

6º ano 7 de julho (quinta-feira) 

7º ano 8 de julho (sexta-feira) 

8º ano 11 de julho (segunda-feira) 

9º ano 12 de julho (terça-feira) 

 

Se algum manual estiver em condição de não reutilização no ano seguinte (escrito, danificado, pintado, etc) o 

encarregado de educação não terá direito a Voucher nessa disciplina no ano letivo 2022/2023. Também no caso 

de não os devolver à escola, ficarão impedidos de ter o Voucher correspondente às disciplinas respetivas, no 

ano letivo 2022/2023.  

 

DEVOLUÇÃO DE COMPUTADORES DOS ALUNOS QUE TERMINARAM O 9º ANO E ALUNOS QUE IRÃO SER 

TRANSFERIDOS PARA OUTRO AGRUPAMENTO. 

Os encarregados de educação dos alunos do 2º e 3º ciclos que ficaram aprovados no 9º ano ou dos alunos que 

irão frequentar outro estabelecimento de ensino noutro Agrupamento (independentemente do ano de 

escolaridade) devem devolver os Kits informáticos que lhe foram emprestados (PC, carregador, cartão SIM, 

headphones e mochila) nos mesmos dias da devolução dos manuais escolares. Os Kits devem ser entregues na 

Direção do Agrupamento para verificação, impressão e entrega do auto de devolução. Os alunos que 

continuarem na escola Gualdim Pais nos 6º, 7º, 8º e 9º anos no ano letivo 2022/2023 não necessitam de 

devolver o KIT informático. Os computadores ou cartões SIM não devolvidos pelos encarregados de educação 

dos alunos que os teriam de devolver, serão bloqueados remotamente pelos serviços do operador e será 

participada a sua não devolução às autoridades competentes.  

Quanto aos alunos que estão no 1º ciclo ou que irão transitar do 4º para o 5º ano será afixado novo aviso a 

indicar os prazos e procedimentos a efetuar.  

Gualdim Pais, 24 de junho de 2022 

O Adjunto 
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