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INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

MATRICULAS 2021/2022 – PARA O 7º ANO 
 
 

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

 

Tendo em vista a preparação do próximo ano letivo, vimos por este meio dar-lhe conhecimento do 

procedimento para a realização da matrícula na transição para o 7º ano. 

 

Assim, para o ano letivo 2021/2022, a realização da matrícula na transição para o 7º ano deverá ser 

feita no portal das matrículas, em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, e apenas por esta 

forma, entre os dias 10 e 16 de julho. A realização deste procedimento é da única responsabilidade 

do Encarregado de Educação 

 

Caso necessite de auxilio na realização da mesma, nas datas anteriormente referidas, poderá 

solicitar uma marcação nos nossos serviços administrativos, através do seguinte endereço de email: 

aejms.chefe.sa@gmail.com, ou pelo telefone – 212388630. Só haverá atendimento presencial com 

marcação prévia. 

 

Para os alunos que manifestarem interesse em permanecer na EB 2/3 José Maria dos Santos, no 

7º ano de escolaridade, deverão solicitar na papelaria o impresso de requerimento onde deve 

indicar se pretende que o seu educando frequente a disciplina de Educação Moral e Religiosa e 

devolver ao Diretor de Turma. Caso necessite da Ação Social Escolar (ASE) deverá a partir do dia 14 

de junho deslocar-se ao respetivo serviço para que seja feita a candidatura. 

 

Caso subsista alguma dúvida sobre estes procedimentos poderão contactar diretamente a área de 

alunos através do seguinte endereço de email: aejms.alunos@gmail.com 

 

Pinhal Novo, 9 de junho 2021 

 
Com os nossos melhores cumprimentos 

 

O Diretor 
 

_______________________________ 
(Carlos Manuel Rebocho Vilas) 
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