
 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULAS 
Ano letivo 2019/2020 

 
 

1. A REALIZAR PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EM  
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt  

 

- ANOS MUDANÇA CICLO (Pré-escolar, 1.º,5.º, 7.º e 10.º ANOS) 
 

Serão fornecidas instruções via educadoras, professores titulares de turma e diretores de turma. 
O Portal de Matriculas encontra-se aberto até 15 de junho, para o ensino pré-escolar e para o 1º 
Ciclo e abre nessa mesmo dia , 15 de junho,  para os restantes anos de escolaridade (5º , 7º e 10º 
anos).  
 
Prazos de matrícula:   5.º ano - até 21 de junho 
                                      7.º ano -  até 21 de junho 
                                    10.º ano -  até 19 de julho 
 
Chama-se a atenção para o cumprimentos dos prazos para permitir a admissão dos alunos na 
Central de Matrículas da Câmara Municipal de Cascais, que faz a colocação dos alunos do 
Concelho. Após estas datas, os alunos ficam sujeitos à existência de vagas nas escolas pretendidas. 

 

- ANOS INTERMÉDIOS - (2.º,3.º4.º,6.º,8.º,9.º,11.º e 12.º ANOS) 
 

 

  Só para os Encarregados de Educação que pretendam transferência de escola  

 
Os Encarregados de Educação que necessitarem de ajuda poderão usar computadores nos 
serviços administrativos da  Escola Secundária Fernando Lopes Graça e da Escola de Santo 
António, onde lhes serão prestados os esclarecimentos necessários. 

 
 

2. A REALIZAR PELOS DIRETORES DE TURMA/PROFESSORES 
TITULARES 

 
- ANOS INTERMÉDIOS - (2.º,3.º4.º,6.º,8.º,9.º,11.º e 12.º ANOS) 
 

Para os Encarregados de Educação cujos educandos prossigam os estudos nas escolas do 
Agrupamento a matrícula faz-se de acordo com o resultado escolar alcançado no final do ano 
letivo, apenas terão que entregar aos Diretores de Turma, até ao dia 3 de junho, os seguintes 
documentos, fornecidos pelo diretor de turma ou professor titular a partir de 23 de maio: boletim 
de renovação de matrícula, autorização de saída da escola, atualização de dados e declaração 
da proteção de dados. 
         A direção 
         22 de maio de 2019 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

