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MATRÍCULAS 2020/2021 

 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

I. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

 

1. Os procedimentos da matrícula, renovação de matrícula e distribuição de crianças e 

alunos são os previstos no Despacho Normativo n.º 5/2020 de 21 de abril e Decreto-

Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril 

2. No presente ano, está previsto o alargamento dos serviços online a todos os 

processos de renovação de matrícula, bem como aos processos de transferências de 

estabelecimentos de educação e ensino ao longo do ano letivo, garantindo-se a 

simplificação do preenchimento de dados, utilizando a informação existente nos 

sistemas de informação da administração escolar. 

3. A Matrícula ou o pedido de Renovação de Matrícula pode ser feito entre 6 de julho a 

10 de julho através: 

A.  Portal das Matrículas através da ligação portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com o 

recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave 

móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. Este deve ser o 

meio preferencial de matrícula ou renovação de matrícula. 

A inscrição através deste portal fica inteiramente à responsabilidade do 

encarregado de educação, que deverá anexar à matrícula eletrónica, no separador 

para o efeito, os documentos solicitados 

Os documentos solicitados deverão ser anexados à Matrícula Eletrónica, no 

separador próprio para o efeito. 

B. Atendimento presencial, excecionalmente. 

 

Caso o encarregado de educação não consiga realizar o pedido de renovação de 

matrícula via Internet, poderá apresentá-lo de forma presencial no Agrupamento 

de Escolas frequentado pelo aluno no ano letivo anterior, nos cinco dias 

subsequentes à afixação das pautas, de acordo com o calendário anexo. 

 

II. Matrículas em anos iniciais de ciclo 

1. O encarregado de educação deve indicar por ordem de preferência, cinco 

estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja 

escolha de frequência é a pretendida. A escolha do estabelecimento de ensino 

está condicionada à existência de vaga, depois de aplicadas as prioridades 

definidas no artigo 11.º do despacho normativo em vigor. 



III. Documentos necessários para apresentar no ato da 

matrícula ou renovação da matrícula 

 1 fotografia tipo passe, para anos iniciais de ciclo ou para quem quiser 

alterar; 

 Cartão de cidadão ou Passaporte válido do aluno, onde consta o NIF, o 

número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

 Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação/mãe/pai; 

 Boletim de vacinas atualizado; 

 Declaração do escalão de abono de família atribuído ao aluno em 2020 

(Segurança Social); 

 Comprovativo de residência (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de 

entidade patronal (no caso de matrícula pela atividade profissional), para o 

caso dos alunos que frequentam o Agrupamento pela 1.ª vez; 

 Comprovativo da composição do agregado familiar validado pela autoridade 

tributária (caso o encarregado de educação não seja o pai ou a mãe). 

 

IV.  Legislação em vigor 

 Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, que procede à alteração 

do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril  

 Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, que procede à alteração do 

Despacho n.º 8452 -A/2015, de 31 de julho 

 Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

 

V. Locais de realização 

1. Os alunos que se matriculam no 5.º ano devem dirigir-se à Escola Pintor 

Mário Augusto de acordo com o calendário em anexo. 

2. Os alunos do 5.º ao 9.º ano que frequentaram a Escola Pintor Mário Augusto 

devem dirigir-se à Escola Pintor Mário Augusto de acordo com o calendário em 

anexo. 

3. Os alunos do 7.º ao 11.º ano que frequentaram a Escola Cristina Torres 

devem dirigir-se à Escola Cristina Torres de acordo com o calendário em 

anexo. 

 

 

 

 

 

 



VI. Calendário 

 


