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Renovação da Matrícula
A renovação de matrícula é apresentada online no Portal das Matrículas com recurso à autenticação através
de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
A renovação da matrícula é automática (efetuada pela escola), exceto nas seguintes situações:
a) Na transição para o 10º e na transição para o 12º ano de escolaridade. Nestas situações o pedido
de renovação de matrículas deve ser apresentado no Portal das Matrículas entre o dia 17 de junho e
1 de julho.
b) Sempre que se pretenda ou seja necessária:
- A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino;
- A alteração de encarregado de educação;
- A mudança de curso ou de percurso formativo;
- A escolha de disciplinas.
Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de matrícula por via eletrónica, o mesmo poderá
ser realizado nos serviços administrativos mediante agendamento prévio pelo telefone 268 338 060.

Devolução de Manuais Escolares Gratuitos
1. Os encarregados de educação dos alunos que resgataram os vouchers para acesso aos manuais gratuitos,
devem proceder à sua devolução, no gabinete junto ao refeitório da escola, conforme calendarização abaixo.
2. Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou
disciplinas em causa até à respetiva conclusão.
3. Os alunos do ensino secundário mantêm em sua posse os manuais das disciplinas relativamente às quais
pretendam realizar exame nacional, até ao fim do ano de realização do mesmo.
4. Todos os manuais devem ser devolvidos, cabendo à escola avaliar e decidir quais os manuais que estão
em condições de serem reutilizados. Não devem estar escritos, rasurados, rasgados ou com páginas em
falta que impeçam a sua reutilização.
5. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) manuais,
devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos.
6. Caso os encarregados de educação manifestem intenção de ficar com o manual, devem proceder ao
pagamento do respetivo valor de capa nos Serviços Administrativos da ESRSI. Em alternativa, podem
entregar a título devolutivo, o mesmo manual em estado novo.
7. Caso haja lugar ao pagamento por mau estado de conservação, devem os encarregados de educação
proceder ao pagamento nos Serviços Administrativos, que emitem declaração de recebimento.
8. Caso o manual não seja devolvido ou o valor do mesmo não seja restituído, o aluno fica impedido de
receber manual gratuito no ano seguinte.
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Escola Digital
Os encarregados de educação dos alunos de 9º e 12º ano de escolaridade devem fazer a entrega do Kit
Tecnológico (Portátil, Hotspot, Cartão SIM, Auriculares e Mochila), junto ao refeitório da escola, conforme
calendarização abaixo.

Calendarização Renovação de Matrícula | Manuais Escolares | Kit Tecnológico

Calendarização da Devolução de Manuais Escolares e Kit Tecnológico
Ano/
Turma
7ºAno

8ºAno

9ºAno

10º A
10º B
10º C
10º D
10º E
10º F
10º G
11º A
11º B
11º C
11º D
11º E
11º F
12º A
12º B
12º C
12º D
12º E
12º F

Renovação de
Matrícula

Automática
(realizada pela
escola)

No Portal das
Matrículas
De 17 de junho a
1 de julho

Automática
(realizada pela
escola)

Manuais Escolares
Devolvem todos os manuais à
exceção
dos
manuais
de
Educação Tecnológica, Educação
Visual e Educação Física e os
manuais das disciplinas sujeitos à
prova final de ciclo (Português e
Matemática).
Devolvem todos os manuais
escolares à exceção do manual de
Português e Matemática que
deve ser devolvido após a
realização das provas finais de
ciclo nos serviços administrativos.

Devolução do
Kit
Tecnológico

Data

Das 9.30 às
12.00
Não aplicável

23 de junho
Das 14.30 às
17.00

Devolvem:
-Computador;
-Hotspot;
-Cartão SIM;
-Auriculares;
-Mochila.

Devolvem todos os manuais
escolares à exceção dos manuais
das
disciplinas
às
quais
pretendem ou ponderam realizar
exame final.

24 de junho

Das 9.30 às
12.00

24 de junho

Das 14.30 às
17.00

27 de junho

Das 9.30 às
12.00

27 de junho

Das 14.30 às
17.00

28 de junho

Das 9.30 às
12.00

28 de junho

Das 14.30 às
17.00

29 de junho

Das 9.30 às
12.00

Não aplicável
No Portal das
Matrículas
De 17 de junho a
1 de julho

Devolvem todos os manuais
escolares à exceção dos manuais
das
disciplinas
às
quais
pretendem ou ponderam realizar
exame final.

Não aplicável

Devolvem todos os manuais
escolares à exceção dos manuais
das
disciplinas
às
quais
pretendem realizar exame final.

Horário

Devolvem:
-Computador;
-Hotspot;
-Cartão SIM;
-Auriculares;
-Mochila.

Automática
Devolvem todos os manuais dos
Das 9.30 às
(realizada pela
Não aplicável
30 de junho
módulos já concluídos.
12.00
escola)
Nota: Os alunos que necessitam do computador durante a época de realização dos exames finais, devolvem o
Kit Tecnológico, assim como os manuais escolares das disciplinas de exame, nos serviços administrativos, nos três dias
seguintes à afixação das pautas.

10º H
11º G

6 de junho de 2022
O Diretor,
Luís Miguel Pena Rodrigues Rato

