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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Destinatários: Pais e Encarregados de Educação  
 

 

Nº 8 - 2021/2022 

Assunto: Renovação de matrículas para 2022/2023 

 

1 – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

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

em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com o recurso a uma das seguintes formas de autentica-

ção: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  

 

CALENDÁRIO  

Renovação de matrícula para: Prazos 

6º e 7º anos 09 a 19 de julho 

8º, 9º e 10º anos 17 junho a 01 de julho 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA AUTOMÁTICA 

A renovação da matrícula em anos de continuidade (para 6º, 8º e 9º) é automática, não havendo 

necessidade de apresentar qualquer pedido. O Colégio assegura o processo de renovação de matrícula. 

Neste caso, não havendo qualquer alteração a fazer aos dados dos alunos, em relação ao ano letivo 

2021/2022, o colégio assume que tudo se mantém igual.  

Todavia, a renovação automática mantém a obrigação dos encarregados de educação de manterem os 

seus dados pessoais atualizados. 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NO PORTAL DAS MATRÍCULAS 

Caso o encarregado de educação pretenda fazer alguma alteração na renovação da matrícula do seu 

educando, o pedido terá de ser feito online, no Portal das Matrículas (https://portaldasmatricu-

las.edu.gov.pt ). 

 

COLÉGIO D INIS DE MELO 
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O pedido de matrícula é apresentado pelo encarregado de educação, com o recurso a uma das seguintes 

formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das 

Finanças. 

Não sendo possível da forma anteriormente referida ou caso necessite de ajuda, o pedido de renovação 

de matrícula pode ser apresentado de modo presencial, na Secretaria do Colégio. Nesta situação, terá 

de ser feito o agendamento. 

 

O Portal das Matrículas deve ser usados apenas para: 

- Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º e 10.º anos; 

- Renovar matrícula, na transição para os outros anos, sempre que pretenda ou seja necessária: 

- A mudança de estabelecimento de ensino *; 

- A alteração de encarregado de educação; 

- A mudança de curso ou de percurso formativo *; 

- A escolha de disciplinas. 

 

Documentos necessários para a renovação da matrícula no Portal: 

- Cartão de cidadão do aluno e do encarregado de educação; 

- Cartão de utente de saúde, se o aluno for beneficiário de algum subsistema de saúde; 

- Fotografia tipo passe (só rosto) em formato digital atualizada;  

- Poderão ainda ser necessários outros documentos, comprovativos das alterações introduzidas (por 

exemplo, comprovativo de morada da Autoridade Tributária, composição do agregado familiar, compro-

vativo de que o encarregado de educação exerce a sua atividade profissional, na área de influência do 

Colégio). 

 

* NOTA IMPORTANTE 

Nestas situações, é necessário ter um especial cuidado no preenchimento do separador DADOS DE 

MATRÍCULA, no campo “Situação do aluno no ano letivo anterior” que deve ser preenchido conforme 

o exemplo, caso contrário, os serviços administrativos não conseguirão aceder a essa renovação e não 

poderão validá-la. 

 

 

 

 



 

Mod.DP-26/02  3/3 

 

 

PREENCHIMENTO INCORRETO 

 

 

PREENCHIMENTO CORRETO 

 

Dúvidas e outras questões poderão ser apresentadas, preferencialmente, através do telefone 244 861 

139 ou por e-mail para geral@colegiodinisdemelo.pt .  

 

Amor, 30 de maio de 2022                                                        A Diretora Pedagógica, Cremilde D. Rodrigues 

 

INCORRETO 

CORRETO 

CORRETO 
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