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A V I S O  

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023 
 
 
 
De acordo com o Despacho nº 4209-A/2022 de 11 de abril de 2022, o período normal para 
matrícula e para renovação está fixado: 
 
- Para a educação pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo do ensino básico:  

 entre 19 de abril e 16 de maio; 
 
- Para os 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º anos do ensino básico: 

 entre 09 de julho e 19 de julho; 
 
 - Para os 8º e 9º anos do ensino básico e para o ensino secundário: 

 entre 17 de junho e 01 de julho. 
 
- Para renovação na transição de ano, sempre que se pretenda: 

 mudança de estabelecimento escolar; 

 mudança de curso ou percurso formativo. 
 
 
 
- Para mais informações consultar: 
 

 Despacho nº 4209-A/2022 de 11 de abril de 2022; 

 Despacho Normativo nº 10-B/2021 de 14 de abril de 2021. 
 
 
- Portal da Educação de Oeiras: 
 

 https://educacao.oeiras.pt/noticias/Paginas/Matr%C3%ADculas-para-o-ano-letivo-2022-

2023.aspx 

 

- Os encarregados de educação devem efetuar as matrículas no: 
 

 Portal das Matrículas (edu.gov.pt)  
 
- Como efetuar a matrícula no Portal das Matriculas? 
 

 Consultar aqui o Manual do Portal das Matrículas 
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Nota: - As matrículas para os 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º e 11º anos, não necessitam de renovação no 
Portal das matrículas, a não ser que se pretenda mudança de estabelecimento de ensino, 
mudança de curso ou percurso formativo. 
 
 
Linda-a-Velha, 21 de abril de 2022                                                        O Diretor 
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