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Renovação de matrículas para o ano letivo 2021/2022 

 

INSTRUÇÕES| Renovações Automáticas e Online 

1. Inicia-se, a 17 de junho de 2021, o período de renovação de matrículas para o ano letivo de 

2021/2022. 

2. A renovação de matrículas é feita exclusivamente online, na aplicação Inovar Consulta 

(http://inovar.epmcelp.edu.mz/inovarconsulta/app/index.html#/login). 

3. Uma vez na página do Inovar Consulta, insira o nome de utilizador (email do encarregado de 

educação) e a palavra-passe (fig.1). 

Notas:  
a. Caso não consiga entrar por ter esquecido a sua palavra-passe, clique em “Esqueci-me da senha” para iniciar o 

processo de recuperação. 
 

b. Caso esteja tudo correto com os seus dados e mesmo assim não consiga entrar, entre em contacto com os 
Serviços Administrativos da EPM-CELP. 

 

http://inovar.epmcelp.edu.mz/inovarconsulta/app/index.html#/login


  

 

4. Caso tenha mais do que um aluno como seu educando para renovar a matrícula, aparecem todos os alunos 

disponíveis no painel que se vê abaixo (fig.2). Deverá clicar na área do aluno cuja matrícula pretende 

renovar. 

5. Uma vez dentro da área do aluno cuja matrícula pretende renovar, clique no menu “Menu Matrículas 

Eletrónicas” e depois na opção “Renovação” (fig.3). 

6. Tem início o processo de renovação. Vêem-se os 4 passos da renovação no topo (fig.4): 



  

 

7. Imediatamente abaixo tem de selecionar as opções que o aluno pretende frequentar, no ano em que vai ser 

inscrito, de entre as que surgem nas listagens. Uma vez selecionadas as opções pretendidas, deve clicar em 

“Seguinte” (fig.5). 

 

 

8. Uma vez concluída a renovação, o gráfico verde mostra que passou para o passo seguinte que é a 

“Atualização de dados” (fig.6). 

 

 

9. No passo seguinte, “Atualização de dados”, serão atualizados os dados do ALUNO, dos PAIS do aluno e 

ainda do seu ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (fig. 7). 

Nesta fase deverá inserir cuidadosamente os dados, atualizando-os. 

Todos os dados inseridos são da exclusiva responsabilidade do encarregado de educação. Quando um 

encarregado de educação recorre aos computadores disponibilizados no átrio da EPM e usufrui do apoio 

dos Serviços Administrativos, a responsabilidade dos dados e opções inseridos é sempre do encarregado de 

educação. 



  

 

 

10. Comprovativo e Anexos. 

No final do painel de “Atualização de dados”, surge uma área denominada “Anexos”. 

É nesta área que deverá anexar os comprovativos de pagamento. Também é aqui que deverá fazer a 

submissão de outros documentos como, por exemplo, o comprovativo de casamento ou união de facto. 

Os comprovativos podem ser anexados em formato PDF ou de imagem como, por exemplo, JPG. 

Uma vez adicionado um ficheiro, poderá ver a sua descrição na área “Ficheiro” e nessa área pode apagar um 

ficheiro caso se tenha enganado (fig. 8). 

 

Notas: 

A renovação da matrícula só é validada após a verificação da validade dos comprovativos anexados. 

A submissão de ficheiros inválidos ou com informação incorreta implica o indeferimento da renovação de matrícula. 



  

 

 

11. Uma vez finalizada a fase de atualização de dados, a linha gráfica avança para “Questionário” e surge um 

questionário, por ano letivo, de preenchimento obrigatório. O questionário tem, sempre, no título, o 

número correspondente ao ano que o aluno frequenta atualmente (fig.9). 

 

12. Neste questionário terá de inserir dados sobre: 

 

a.  Os irmãos a frequentar a EPM-CELP, e só esses. 

No caso de irmãos, alunos da EPM-CELP, com diferentes progenitores, para que possam usufruir do 

desconto de irmãos, é necessária a submissão de um documento que comprove o casamento ou união 

de facto. 

b. Dados relativos à situação sanitária do aluno. 

 

13. No final do questionário, surgem três perguntas obrigatórias. A ausência de resposta a estas perguntas não 

permite continuar o processo de renovação de matrícula (fig.10). 

 

a. ACORDO DE ADESÃO. 

O encarregado de educação tem disponível, na própria pergunta, uma ligação para o acordo de 

adesão que deverá ler e, se assim o entender e for essa a sua vontade, proceder à declaração de 

que leu e aceita o acordo colocando o respetivo visto. A EPM-CELP não será responsável pelo facto 

de, eventualmente, um encarregado de educação declarar que leu sem o ter feito. 

 

b. Normas de Pagamento de Propinas. 

O encarregado de educação tem de declarar que tomou conhecimento das Normas de Pagamento 

de Propinas colocando o visto no espaço para o efeito. No texto da pergunta surge uma ligação para 

o documento que deverá ser lido antes de proceder à tomada de conhecimento. A EPM-CELP não 

será responsável pelo facto de, eventualmente, um encarregado de educação declarar que tomou 

conhecimento sem o ter feito. 

 

c. Titularidade do Recibo. 

O encarregado de educação deverá indicar se pretende o recibo do pagamento de emolumentos em 

seu nome pessoal ou em nome da empresa. 

 



  

 

Nota: 
Quando um campo obrigatório não é respondido, o processo não avança e o respetivo campo será assinalado 
a vermelho (fig.10). 

 

14. Quando avança para o campo “Finalização”, o gráfico verde surge completo e é automaticamente 

descarregado para o computador, tablet ou telemóvel do encarregado de educação, um ficheiro PDF com o 

resumo do processo de renovação de matrícula. Nesse momento o pedido de renovação de matrícula segue 

para os Serviços de Administração Escolar que procedem à validação da mesma. Caso o pedido de 

renovação não seja validado, será enviado um email ao encarregado de educação (fig.11). 


