
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023  

Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

1. Informamos que as matrículas 6º, 8º, 9º e 11º anos, serão renovadas automaticamente de acordo com 

o art.º 5º do despacho normativo nº 6/2018, alterado pelo despacho normativo nº 5/2020. As matrículas 

dos restantes anos 5º e 7º (9 julho a 16 de julho), 10º e 12º anos (17 de junho a 1 de julho) são 

efetuadas no Portal das Matrículas pelos encarregados de educação ou pelo alunos quando maior de 

idade. 

2. Se o encarregado de educação pretender fazer a transferência de escola em qualquer dos anos letivos, 

terá que o fazer no Portal das Matriculas nas datas mencionadas. 

3. Os alunos que possuem um cartão da escola, devem guardá-lo/ conservá-lo, para utilização no próximo 

ano letivo, tendo que o trazer no primeiro dia de aulas. Caso contrário terão de adquirir um na secretaria 

da escola, efetuando o devido pagamento.  

4. Solicita-se uma foto tipo passe atualizada a todos os alunos (deverá ser entregue juntamente com 

os manuais escolares). 

5. Alunos que completem 18 anos até 15/09/2022 terão de se dirigir ao balcão da secretaria para 

formalizar a renovação de matrícula, até dia 15/07/2022, devendo efectuar o respetivo pagamento. 

6. Alunos que pretendam ser abrangidos pelo ASE e/ou Transporte deverão: 

1) Preencher on-line o boletim de candidatura para o Transporte Escolar no site da Camara Municipal 

de Loures (https://app.cm-loures.pt/Educacao/Conteudo.aspx?ArtID=1298). 

Caso não seja possível este procedimento devem seguir os passos seguintes para o ASE e/ou 

Transporte. 

2) Preencher impressos próprios (ASE e TRANSPORTE) que serão levantados na respetiva escola 

ou descarregados no site do Agrupamento;  

3) Deslocar-se à secretaria da Escola Secundária de Sacavém até ao dia 31/07/2022 acompanhados 

dos documentos que são solicitados no impresso. O não cumprimento dos prazos estabelecidos 

pode levar à perda/atraso do ASE/Transporte. Poderão enviar os documentos atualizados 

(referente ao ano 2022) para o e-mail ase@eduga.pt e ase2@eduga.pt  

1) Os alunos que utilizaram MANUAIS ESCOLARES durante o presente ano letivo TÊM de 

entregá-los OBRIGATORIAMENTE na Escola que frequentam, no prazo estipulado, afixado 

na portaria de cada escola. 

2) Caso os manuais utilizados não sejam devolvidos apagados e em bom estado os alunos 

serão penalizados no ano seguinte com a inibição de novos livros. 

3) Os alunos que utilizaram manuais de disciplinas sujeitas a exames, podem mantê-los até à 

realização dos mesmos. Devem no entanto entregar todos restantes manuais nas datas 

previstas. 

4) Os livros que não estiverem em condições de reutilização, os alunos ficam impedidos de 

receber novos manuais para o ano lectivo 2022/2023, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Sacavém, 20 de junho de 2022                                                                      

O Diretor 

 

 

Carlos Candeias 
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