
 

 

MATRICULAS – 5.º ANO 
 

Estimados Pais e Encarregados de Educação: 

As matrículas para o 5º ano do ensino básico, para 2019/2020, são efetuadas 
no Portal das Matrículas [https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt], conforme 
orientação da DGESTE  

“São consideradas renovações não automáticas as renovações nos anos 
iniciais de ciclo (5º, 7º e 10º anos) e as renovações que impliquem 

transferência de estabelecimento de ensino. Nos termos do n.º 1 do art.º 
7º as renovações não automáticas devem ser registadas e tramitadas no portal 

das matriculas, disponível desde o dia 16 de junho”. 

A matrícula deverá ser feita na secretaria da escola sede (Escola E. B. 2/3 da 
Corga), até ao dia 5 de julho das 8:30 horas às 18:30 horas, 
preferencialmente nos seguintes dias e horários: 

 Escola Básica de Gião e Póvoa Vale: 5 de julho, das 08:30h às 

18:30h; 

 Centro Escolar de Louredo – 4 de julho, das 08:30h às 18:30h; 

 Centro Escolar de Lobão – 3 de julho, das 08:30h às 18:30h; 

Para matricular um/a aluno/a os Encarregados de Educação devem trazer 

obrigatoriamente os seguintes documentos:  

 Cartão de Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação; 

 Declaração do Escalão do Abono de Família 

 Comprovativo da morada da área de residência;  

 Comprovativo da morada da atividade profissional; 

 Foto tipo passe (caso ainda não tenha entregue com o papel de matrícula 

ao Professor Titular). 

Corga de Lobão, 24 de junho de 2019, 

     O Diretor 

Manuel Sousa Couto 

 

 

MATRICULAS – 7.º ANO 
 

Estimados Pais e Encarregados de Educação: 

As matrículas para o 7º ano do ensino básico, para 2019/2020, são efetuadas 
no Portal das Matrículas [https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt], conforme 
orientação da DGESTE  

“São consideradas renovações não automáticas as renovações nos anos 
iniciais de ciclo (5º, 7º e 10º anos) e as renovações que impliquem 

transferência de estabelecimento de ensino. Nos termos do n.º 1 do art.º 
7º as renovações não automáticas devem ser registadas e tramitadas no portal 

das matriculas, disponível desde o dia 16 de junho”. 

A matrícula deverá ser feita na secretaria da escola sede (Escola E. B. 2/3 da 
Corga), até ao dia 28 de junho das 8:30 horas às 18:30 horas, 
preferencialmente nos seguintes dias e horários: 

 6.º A e 6.º B: 26 de junho, das 08:30h às 18:30h; 

 6.º C e 6.º D: 27 de junho, das 08:30h às 18:30h; 

Para matricular um/a aluno/a os Encarregados de Educação devem trazer 

obrigatoriamente os seguintes documentos:  

 Cartão de Cidadão do Aluno e do Encarregado de Educação; 

 Declaração do Escalão do Abono de Família 

 Comprovativo da morada da área de residência;  

 Comprovativo da morada da atividade profissional; 

 Foto tipo passe (caso ainda não tenha entregue com o papel de matrícula 

ao Diretor de Turma). 

Corga de Lobão, 24 de junho de 2019, 

      

     O Diretor 

Manuel Sousa Couto 



 


