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Agrupamento de Escolas 
Trigal de Santa Maria 

MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

Alunos que vão frequentar o 5.º e o 7.º ano 

O pedido de renovação de matrícula é feito obrigatoriamente no Portal das Matrículas 

(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/) 

A matrícula deve ser feita preferencialmente na internet pelo Encarregado de Educação, 
estando o Portal das Matrículas aberto aos EE, online, de 9 a 19 de julho.  

Haverá um serviço de apoio, presencial, na escola sede, no caso de necessitarem. Para esse 
efeito, serão necessários os cartões de cidadão do aluno e do encarregado de educação.  

O atendimento será feito por ordem de chegada. 

Para evitar esperas prolongadas, solicitamos aos EE que, se possível, compareçam na escola 
de acordo com o calendário seguinte: 

Dia /Horário /Local Apoio preferencial à matrícula dos alunos 

11 de julho (segunda-feira) 

9:00 às 17:30   

(Secretaria e Biblioteca) 

6.º A 

6.º B 

4.º ano da EB de Tebosa 

12 de julho (terça-feira) 

9:00 às 17:30   

(Secretaria e Biblioteca) 

6.º C 

6.º D 

4.º ano da EB de Aveleda  

4.º ano da EB de Arentim 

13 de julho (quarta-feira) 

9:00 às 17:30   

(Secretaria e Biblioteca) 

4.º ano da EB de Ruílhe 

4.º ano da EB de Estação 

4.º ano da EB de Fradelos 

Para além do calendário de apoio referido acima, nos dias seguintes, o atendimento será 
realizado do seguinte horário e local: 

Dias 
Horário e local do serviço de apoio ao EE na matrícula, 

prestado na escola sede 

14 e 15 de julho (5.ª e 6.ª) 9:00 às 16:30  (Secretaria) 

18 e 19 de julho (2.ª e 3.ª) 9:00 às 16:30  (Secretaria) 

 
 

Nota: Os encarregados de educação que necessitarem de receber um documento para justificar 
a falta ao trabalho deverão solicitá-lo na Secretaria. A deslocação à escola do responsável pela 
educação de aluno menor de idade é considerada justificada pelo Código do Trabalho. 

 
06 de julho de 2022 

O Diretor do AE de Trigal de Santa Maria 
José Lopes Sil 
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