RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2021-2022
11º ANO DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
2º E 3º ANOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS

A – INFORMAÇÕES GERAIS
O Processo de Renovação de Matrícula para o ano letivo de 2021-2022 será realizado, de acordo com
o disposto no Despacho Normativo nº 10-B/2021, de 14 de abril.
Assim, no caso de se manterem as condições apresentadas pelo aluno no início do secundário na
ESGC, a matrícula é automaticamente renovada para o ano letivo 2021-2022.

B - ALTERAÇÃO DE DADOS DO PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO
No caso de existirem alterações relacionadas com contactos (números de telefones, telemóveis ou
endereços de e-mail), residência, cartão de cidadão, boletim de vacinas... o/a Encarregado/a de
Educação deverá enviar, até ao dia 23 de junho de 2021, ao diretor de turma o(s) comprovativo(s) de
alteração, ficando este último encarregue de o(s) entregar nos Serviços Administrativos.

C - ALTERAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO / CURSO / ENCARREGADO DE
EDUCAÇÃO
Caso pretenda uma alteração do percurso formativo/curso ou de encarregado de educação, e apenas
nestes casos, o/a Encarregado/a de Educação deverá realizar a renovação da matrícula do seu
educando através do Portal das matrículas.

QUANDO E ONDE SE PROCESSA A RENOVAÇÃO?
De 18 a 30 de junho de 2021 no Portal das Matrículas em:
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home.

D - INSCRIÇÃO NO PORTAL DAS MATRÍCULAS
Para utilizar este serviço o/a Encarregado/a de Educação pode recorrer a uma das seguintes formas de
autenticação:
●
●
●

Credenciais da Autoridade Tributária (Portal das Finanças);
Chave Móvel Digital;
Cartão de Cidadão e respetivo pin (é necessário leitor de cartões).

Deve consultar o manual de instruções, disponível em:
https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/gmJghKBsu7h6JOX

E – CANDIDATURAS ASE, TRANSPORTE ESCOLAR E PLATAFORMA MEGA
(MANUAIS)
As informações sobre candidaturas à Ação Social Escolar (ASE), Transporte Escolar e Plataforma MEGA
(Manuais Escolares Gratuitos) serão, a todo o momento, disponibilizadas no separador Ação Social
Escolar da página web da escola em www.esgc.pt.

Alverca, 19 de maio de 2021
A Direção

