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AVISO 
 

De acordo com o Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril, o período normal de matrícula e de 

renovação de matrícula para o ano escolar de 2022/2023 é fixado de acordo com o seguinte calendário: 

• Educação Pré-Escolar e 1.º ano do Ensino Básico – de 19 de abril a 16 de maio de 2022; 

• 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos do Ensino Básico – de 9 e 19 de julho; 

• 8.º e 9.º anos do Ensino Básico e para o Ensino Secundário – de 17 de junho a 1 de julho; 

• Alunos que pretendam alterar/retomar o seu percurso formativo – a fixar pelo Diretor do 

Agrupamento. 

O pedido de renovação de matrícula pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, 

só deve ser requerido quando haja lugar a transferência de estabelecimento, transição de ciclo ou alteração 

de encarregado de educação ou quando esteja dependente de opção curricular, todas as restantes 

renovações operam automaticamente nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, 

de 12 de abril, na sua redação atual. 

As matrículas para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

recebidas até 16 de maio de 2022 são consideradas imediatamente após essa data para efeitos de 

seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento posterior.  

  O pedido de matrícula é apresentado via Internet, na aplicação Portal das Matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave 

móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Os Encarregados de Educação que não consigam aceder ao portal supracitado, poderão efetuar a 

matrícula presencialmente, mediante marcação prévia, nos Serviços Administrativos da Escola Sede do 

Agrupamento, das 09:00 horas às 12:00 horas. 

As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem 

ingressar no 1.º Ciclo do Ensino Básico, se tal for requerido pelo Encarregado de Educação, dependendo a 

sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, não podendo provocar aumento 

de turmas. 

CONTACTOS 

Telefone: 259419480  

Email: agrupamento.vilapouca@avpa.pt ou secretaria@avpa.pt 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, 15 de abril de 2022 

O Diretor 
José Rodrigues Teixeira 
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