
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  
Ano Letivo 2018/2019 

• ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 2º,3º e 4º ANOS  

A renovação de matrículas destes alunos é feita através das “Matrículas Eletrónicas” (plataforma da Escola 

InovarConsulta). (ver guião de apoio no site da escola) 

Período: Disponível de 18 de junho a 30 de junho 

➢ Quem pretender ajuda no Registo de “Matrícula Electrónica – Inovar Consulta” deverá dirigir-se à Escola frequentada 

pelo aluno, em calendário que será divulgado brevemente. 

➢ Os Encarregados de Educação que pretendam transferência deverão fazê-lo obrigatoriamente no  PortaldasEscolas, 

autonomamente, ou presencialmente nos Serviços Administrativos (escola sede) dentro do horário de funcionamento, 

após divulgação das avaliações. 

 

• ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 5º ANO – COM OU SEM TRANSFERÊNCIA DE AGRUPAMENTO 

A matrícula destes alunos tem de ser feita, obrigatoriamente, através da plataforma PortaldasEscolas (com recurso ao 

leitor do cartão do cidadão), após conhecimento das avaliações finais do 4º ano. 

A matrícula pode ser feita autonomamente no Portal das Escolas ou presencialmente nos Serviços Administrativos. 

      Período: Presencialmente  e previsivelmente de 2 a 4 de julho, para EB1/JI Monte Abraão  

                                                                               2 de julho para EB1/JI Monte Abraão 2. 

      Local: Escola frequentada pelo aluno. 

Horário a afixar brevemente em cada escola. 

 

• ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 7º ANO – COM OU SEM TRANSFERÊNCIA DE AGRUPAMENTO 

A matrícula destes alunos tem de ser feita, obrigatoriamente, através da plataforma PortaldasEscolas (com   recurso ao 

leitor do cartão do cidadão), após a afixação das pautas finais do 6º ano. 

             A matrícula pode ser feita autonomamente no Portal das Escolas ou presencialmente nos Serviços Administrativos. 

Período: Presencialmente e previsivelmente de 9 a 11 de julho 

Local: Serviços Administrativos (Escola E.B. 2/3 Ruy Belo) 

Horário: consultar horário dos serviços 

 

• ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 6º, 8º e 9º ANOS  

A renovação de matrículas destes alunos é feita através das “Matrículas Eletrónicas” (plataforma da Escola 

InovarConsulta). (ver guião de apoio no site da escola) 

Período: Disponível de 18 de junho a 30 de junho 

➢ Quem pretender ajuda no Registo de “Matrícula Eletrónica – Inovar Consulta” deverá dirigir-se à Escola frequentada pelo 

aluno, em calendário que será divulgado brevemente. 

➢ Os Encarregados de Educação que pretendam transferência deverão fazê-lo obrigatoriamente no  PortaldasEscolas, 

autonomamente, ou presencialmente nos Serviços Administrativos (escola sede) dentro do horário de funcionamento, 

após divulgação das avaliações. 

 

• ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 10º ANO  

A matrícula destes alunos tem de ser feita, obrigatoriamente, através da plataforma PortaldasEscolas (com recurso ao 

leitor do cartão do cidadão), após a afixação das pautas finais do 9º ano (13 de julho). 

Período: Presencialmente e previsivelmente de 16 de julho a 17 de julho 

Local: Serviços Administrativos (Escola E.B. 2/3 Ruy Belo) 

Horário: consultar horário dos serviços 
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http://aelindaavelhaequeijas.dyndns.org:8080/consultaalunos/app/index.html#/home
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