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DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONCHIQUE 

 

Renovação de Matrícula no 10.º ano           Ano Letivo 2021-2022                            
     INFORMAÇÃO AOS ALUNOS DO 9.º ANO E    RESPETIVOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Avisam-se os encarregados de educação de que as renovações de matrículas para o ano letivo 2021/2022 
para os alunos do atual  9º ano que irão frequentar o 10 º. ano em 2021-2022 decorrerão online, após a 
afixação das pautas  no dia 23/6 (17h), até dia 30 de junho. 
De acordo com referido despacho, os encarregados de educação  que pretendam efetuar a renovação da 
matrícula para o 10º ano de escolaridade devem fazê-lo no Portal das Matrículas no seguinte endereço:  
 
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/  
 
deverão utilizar uma das seguintes formas de autenticação:  
 
- cartão de cidadão, ou chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  
 
No ato de matrícula, o encarregado de educação, indica cinco estabelecimentos de educação ou de ensino 
ou cursos, ordenados de acordo com as suas preferências. 
 
O atendimento das  escolas secundárias de Portimão está estruturado do seguinte modo:  
 
Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo  - Caso os Encarregados de Educação tenham dúvidas no 
ato de matrícula através da Internet, poderão contactar a escola através dos seguintes números de 
telefone:  
-282 470 141;  
-282 470 144;  
-282 470 145;  
O atendimento ao Agrupamento de Monchique (por marcação) está agendado para dia 30 de junho  das 
14:30-17:30;    
Aconselha-se a consulta da página do Agrupamento: https://www.aepaa.pt/   (consultar os seguintes 
avisos:   aviso matrículas  alunos de escolas da região,  Oferta Formativa,  Matrícula_Passo_a_passo;   Guião de 

ajuda de obtenção de domicílio fiscal e agregado familiar através do Portal das Finanças;  Guião de matrícula 
resumido) 
 

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes  - Caso os Encarregados de Educação tenham dúvidas no 
ato de matrícula através da Internet, poderão contactar a escola através do seguinte número de telefone: 
- 282 450 410, e falar com a assistente técnica Carla Rocha.  Poderá haver atendimento presencial nos dias 
28, 29 e 30 de junho, desde que seja feita a marcação para este número de  telefone.  

Aconselha-se a consulta da página do Agrupamento: https://www.aemtg.pt/   (No separador Enc. de 
Educação consultar Informações e avisos) e sobre a Oferta Educativa deverão consultar: 
https://www.aemtg.pt/2021/04/oferta-educativa-2021-22/ 
 
Lembra-se que a matrícula de forma presencial é excecional e carece de marcação prévia obrigatória de 
forma a evitar a concentração de Encarregados de Educação e garantir  as condições de afastamento social 
necessárias.  
 
 
16 de junho/2021 
A Diretora, 
Maria de Jesus Duarte 
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