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SUMÁRIO: 
Ano letivo 2021-2022: inscrições na disciplina de Educação Moral e Religiosa. 
(Retificação de lapso e imprecisão no Aviso N.º 12/2020-2021, de 1 de julho). 

Pelo presente e complementarmente ao Aviso N.º 10-R/2020-2021, de 22 de junho, se 
publicam as instruções quanto ao procedimento a observar para inscrição dos alunos 
na disciplina de Educação Moral e Religiosa para o ano letivo de 2021-2022, disciplina 
cuja frequência carece de inscrição anualmente, por ter caráter opcional. 

Os procedimentos agora descritos destinam-se exclusivamente a quem pretenda 
frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa. 

 
A. No caso de aluno cuja renovação de matrícula não é automática, ou seja, aluno 

que irá frequentar o 5.º, 7.º, 10.º ou 12.º ano de escolaridade: 
— aceder ao sítio internet do Portal das Matrículas 
[https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt]; 
— assinalar, no campo próprio, que pretende frequentar a disciplina; 
— indicar a confissão religiosa. 

B. No caso de aluno cuja renovação de matrícula é automática, ou seja, aluno que 
irá frequentar o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º ou 11.º ano: 
— aceder ao formulário AEMealhada Ano letivo 2021-2022: matrículas: 
inscrição em Educação Moral e Religiosa [clique, para aceder] e preencher 
integralmente o mesmo. 

C. Os alunos maiores de 16 anos, por lhes estar reconhecida maioridade para o 
efeito, estão obrigados a confirmar presencialmente a escolha de confissão, 
utilizando, para o efeito, o modelo de declaração anexo ao presente, a entregar 
oportunamente nos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento. 

 

Obs.: No caso dos alunos que irão frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico, dever-se-á ter em 

consideração que o horário de funcionamento da disciplina de Educação Moral e Religiosa 

decorrerá das 16:00 às 17:00 horas, coincidindo, no dia em causa, com uma das AEC (Atividades 

de Enriquecimento Curricular). 
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