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 Turmas de 6º para 7º ano  

 De acordo com o Despacho Normativo nº6/2018, de 12 de abril de 2018, informam-

se os Encarregados de Educação dos alunos do 6º ano que a renovação de matrícula 

do 6º para o 7º ano de escolaridade não é automática.  

 O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com recurso 

à autenticação através de cartão de cidadão.  

 Poderão também efectuar a renovação de matrícula, de forma presencial, nos 

serviços administrativos da Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti, mediante a 

apresentação do cartão de cidadão do encarregado de educação e do aluno, nos dias: 

 

Turma Dia  Hora 

6º B 23/07 09.45H – 12.00H 

6º D 23/07 13.30H – 16.00H 

6º F 24/07 09.45H – 12.00H 

6º G 24/07 13.30H – 16.00H 

 

 Informam-se os Encarregados de Educação que, por não se terem 

realizado ainda as reuniões de avaliação, a data das matrículas das 

turmas A, C e E, do 6º ano de escolaridade, será marcada 

oportunamente. 
 

Documentos de entrega obrigatória no ato de matrícula: 

 

 Ficha de Seguro escolar (Apresentação de cartão utente/ saúde/ NISS) 

 Termo de Responsabilidade e Documento da protecção de dados   

 1 Fotografia com a identificação do aluno – nome e nº processo (apenas se pretender 

atualizar a foto ou não tiver cartão eletrónico) 

 Cartão Eletrónico válido (para verificação) 

 Boletim de vacinas actualizado 

 Documento comprovativo de residência/local de trabalho do encarregado de educação, caso 

tenha havido alteração 

 Declaração da Autoridade Tributária, validada, com os dados relativos à composição do 

agregado familiar na qual o menor está inserido, apenas nos casos em que o encarregado de 

educação não seja o pai ou a mãe. 

 

O Diretor, 

 

Eduardo Jorge Pato Cruz 

19/07/18 


