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Os Encarregadas/os de Educação devem efetuar os pedidos de matrícula e/ou renovação online. 

 

Situação no ano 
letivo 2021 / 2022 

Procedimentos 

Alunos de 5º, 7º, 8º e 10º ano 

A renovação da matrícula é automática. Em 

caso de necessidade de atualização de dados 

o encarregado de educação deverá aceder à 

plataforma Inovar em Consulta Alunos 

Alunos de 6º ano que transitam 

para o 7º ano 

Matrícula no 7º ano de escolaridade 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt após a 

publicação da avaliação final entre 9 de julho 

e 19 de julho. 

Alunos não aprovados no 6ºano 

A renovação da matrícula é automática. Em caso 

de necessidade de atualização de dados o 

encarregado de educação deverá aceder à 

plataforma Inovar em Consulta Alunos 

Alunos de 9º que transitam para 

o 10º ano 

Matrícula no 10º ano 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt após a 

publicação da avaliação final e entre 17 de 

junho e 1 de julho 

Alunos de 11º que transitam para 

o 12º ano 

Matrícula no 12º ano 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt após a publicação 

da avaliação final e entre 17 de junho e 1 de julho 

Alunos de 9º e 11º 

anos aprovados após as 

provas de equivalência à 

frequência 

Matrículas em 10º e 12º ano 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt imediatamente 

após a publicação da avaliação final 

Alunos não aprovados em 9º 

11º e 12º anos 

A renovação da matrícula é automática. Em caso 

de necessidade de atualização de dados o 

encarregado de educação deverá aceder à 

plataforma Inovar em Consulta Alunos 

Alterações de curso, disciplinas 

de opção ou de percurso 

formativo 

Matrícula em portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Inscrições na disciplina de 

EMRC 

Preenchimento de impresso entregue pelo diretor 

de turma 

Mudança de encarregado de 

educação 

Todas as alterações de encarregado de educação 

são obrigatoriamente feitas 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Transferências de escola 
Matrícula/ renovação de matrícula em 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt 
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