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PORTAL DAS MATRÍCULAS 

 

 
 
 

1. É necessário utilizar o Portal das Matrículas para: 

a) Renovar matrícula, na transição para os 12.º anos (os alunos que transitam para o 

10º ano, renovam a sua matrícula, na sua escola - portal); 

 
b)  Renovar matrícula, na transição para os outros anos, sempre que pretenda ou 

seja necessária: 
 

• A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino (transferência e 

ou mudança de uma Escola Básica para uma Escola Secundária); 

• A alteração de encarregado de educação (Esta alteração só pode ser efetuada 

nesta altura do ano, salvo situações muito especiais e devidamente comprovadas - 
morte do EE, divórcio em que o poder paternal é entregue a outro progenitor, …); 

•  A mudança de curso ou de percurso formativo; 
• A escolha de disciplinas (alunos que transitam do 11.º ano para o 12.º ano). 

 

2. Calendário de matrículas: 

 

 

 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt
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PROCEDIMENTOS DE FORMALIZAÇÃO 

 
1. Alunos que irão frequentar o 10º ano CH e 1º ano CP: 
a) De 02 a 08 de agosto; 
b) Os seguintes documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados pelo encarregado de 

educação e entregues nos Serviços Administrativos: 

1. 
DECLARAÇÃO DADOS DA 

MATRíCULA 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 20 V1/2020 (Editável) 

   

   

2. SEGURO ESCOLAR Declaração da ESMS - Modelo A nº 22 V1/2020 (Editável) 

   

3. 
DECLARAÇÃO PROTEÇÃO 

DE DADOS 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 21 V1/2020 (Editável) 

   

4. 
1 FOTOGRAFIA ATUAL - 

DIGITALIZADA 
Para o Cartão Eletrónico do aluno 

   

5. 
IBAN DO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO/ ALUNO 

QUANDO MAIOR 

Documento Oficial do Banco, onde conste o Titular da conta, o IBAN e o 
SWIFT/ BIC. 

   

6. 

TRASNPORTE (alunos do 

Concelho de Guimarães dos 
Cursos CH) 

Requerimento da Câmara Municipal de Guimarães - Modelo 947/SQ0 
(Preenchido e assinado) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez na ESMS) 

100% Gratuito 

TRASNPORTE (alunos de 

outros concelhos dos Cursos 
CH) 

Requerimento do Município da sua área de residência (Preenchido e 
assinado) 

1 Fotografia digitalizada 

TRASNPORTE (alunos dos 

Cursos Profissionais) 

Requerimento - Modelo A nº 23 V1/2020 (Editável) 

1 Fotografia digitalizada 

100% Gratuito 
   

7. 

Candidatura à Ação Social 
Escolar (se o aluno tiver 

escalão 1, 2 ou 3 do abono 
de família) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 18 V1/2019 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) ou 
de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

   

8. 

Candidatura à Bolsa de 
Mérito (se o aluno tiver 

escalão 1 ou 2 do abono de 
família e média do 9º ano 
igual ou superior a nível 4, 
arredondado às unidades) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 13 V1/2018 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) ou 
de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

 

 

 

NOTA: Todos os modelos editáveis estão disponíveis em www.esmsarmento.pt >> Escola >> 
Formulários/Requerimentos >> Alunos 
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2. Alunos que irão frequentar o 11º ano CH e 2º ano CP: 
a) De 28 de junho a 05 de julho; 
b) Os seguintes documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados pelo 

encarregado de educação e entregues nos Serviços Administrativos 

1. 
DECLARAÇÃO DADOS DA 

MATRíCULA 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 20 V1/2020 (Editável) 

   

2. SEGURO ESCOLAR Declaração da ESMS - Modelo A nº 22 V1/2020 (Editável) 

   

3. 
DECLARAÇÃO PROTEÇÃO 

DE DADOS 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 21 V1/2020 (Editável) 

   

4. 

TRASNPORTE (alunos do 

Concelho de Guimarães dos 
Cursos CH) 

Requerimento da Câmara Municipal de Guimarães - Modelo 947/SQ0 
(Preenchido e assinado) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

100% Gratuito 

TRASNPORTE (alunos de 

outros concelhos dos Cursos 
CH) 

Requerimento do Município da sua área de residência (Preenchido e 
assinado) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

TRASNPORTE (alunos dos 

Cursos Profissionais) 

Requerimento - Modelo A nº 23 V1/2020 (Editável) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

100% Gratuito 
   

5. 

Candidatura à Ação Social 
Escolar (se o aluno tiver 

escalão 1, 2 ou 3 do abono 
de família) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 18 V1/2019 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) 
ou de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

   

6. 

Candidatura à Bolsa de 
Mérito (se o aluno tiver 

escalão 1 ou 2 do abono de 
família e média do 10º ano 

igual ou superior a14 valores, 
arredondado às unidades) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 13 V1/2018 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) 
ou de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

 

NOTA: Todos os modelos editáveis estão disponíveis em www.esmsarmento.pt >> Escola >> 
Formulários/Requerimentos >> Alunos 
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3. Alunos que irão frequentar o 12º ano CH e 3º ano CP: 
 
a) De 04 de julho a 08 de julho; 
b) Os seguintes documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados pelo 

encarregado de educação e entregues nos Serviços Administrativos: 
 

1. 
DECLARAÇÃO DADOS DA 

MATRíCULA 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 20 V1/2020 (Editável) 

   

2. SEGURO ESCOLAR Declaração da ESMS - Modelo A nº 22 V1/2020 (Editável) 

   

3. 
DECLARAÇÃO PROTEÇÃO 

DE DADOS 
Declaração da ESMS - Modelo A nº 21 V1/2020 (Editável) 

   

4. 

TRASNPORTE (alunos do 

Concelho de Guimarães dos 
Cursos CH) 

Requerimento da Câmara Municipal de Guimarães - Modelo 947/SQ0 
(Preenchido e assinado) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

100% Gratuito  

TRASNPORTE (alunos de 

outros concelhos dos Cursos 
CH) 

Requerimento do Município da sua área de residência (Preenchido e 
assinado) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

TRASNPORTE (alunos dos 

Cursos Profissionais) 

Requerimento - Modelo A nº 23 V1/2020 (Editável) 

1 Fotografia digitalizada (para quem requer pela 1ª vez) 

100% Gratuito 
   

5. 

Candidatura à Ação Social 
Escolar (se o aluno tiver 

escalão 1, 2 ou 3 do abono 
de família) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 18 V1/2019 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) 
ou de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

   

6. 

Candidatura à Bolsa de 
Mérito (se o aluno tiver 

escalão 1 ou 2 do abono de 
família e média do 10º ano 

igual ou superior a14 valores, 
arredondado às unidades) 

Requerimento da ESMS - Modelo A nº 13 V1/2018 (Editável) 

Declaração de Abono de Família (Seg. Social ou Entidade Pública, emitida 
com data superior a 01/06/2022) 

IBAN oficial do Banco da conta bancária do Encarregado de Educação (EE) 
ou de outro, desde que o EE declare autorizar que todas as quantias sejam 
transferidas para aquela conta 

 

NOTA: Todos os modelos editáveis estão disponíveis em www.esmsarmento.pt >> Escola >> 
Formulários/Requerimentos >> Alunos 

 


