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A GRUP A ME NT O   

D E  E S C O L A S  

D E  S A M P A I O  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

ANO LETIVO 2019/2020 - MATRÍCULAS/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA  

(Alunos que em 2018/2019 frequentam os 1º, 2º,3º, 5º, 6º, 8º 10º e 11º anos) 

 

1 - As renovações de matrícula para o ano letivo de 2019/2020 são efetuadas de forma automática, não 

sendo necessário o preenchimento de qualquer impresso. 

 

2 - Se existirem alterações nos dados entregues anteriormente, os encarregados de educação devem 

dirigir-se presencialmente aos Serviços de Administração Escolar. 

 

3 – Os alunos que pretendam mudar de escola devem efetuar matrícula via eletrónica no portal das 

matrículas.  

 

4 – Os alunos que estão a frequentar em 2018/2019 o 10º e 11º anos e que pretendam mudança de curso 

devem após os términus do ano letivo dirigir-se aos Serviços de Administração Escolar a fim de efetuarem 

matrícula no curso pretendido. 

 

5 – Os alunos que estão em 2017/2018 a frequentar o 11º ano dos cursos científico-humanísticos, devem 

entregar nos Serviços de Administração Escolar a ficha com as disciplinas de opção que pretendam 

frequentar no 12º ano até ao dia 30 de junho. 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

(Alunos que em 2018/2019 frequentam os 4º, 6º e 9º anos) 

 

 Os alunos devem efetuar a matrícula via eletrónica no portal das matrículas. 

 

Caso existam dificuldades no acesso ao portal das matrículas ou no preenchimento do formulário, devem 

os encarregados de educação dirigir-se aos Serviços de Administração Escolar a fim de serem auxiliados no 

preenchimento da matrícula a partir de dia 1 de julho, sendo portadores dos cartões de cidadão do aluno e 

do EE e da senha de acesso ao portal das finanças do EE.  

 

 

 

 

Horário dos Serviços de Administração Escolar: 

 

De 2ª a 6ª das 9:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 às 16:00 h 
 

 

Portal das matrículas: 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home

