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NOTA INFORMATIVA 
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  

PARA O ANO LETIVO 2020/2021 
 

Na sequência das orientações emitidas, hoje, pelo Ministério da Educação 

venho por este meio prestar as seguintes informações  

Por forma a tornar mais ágil o processo de matrículas, as renovações de 

matrícula (EPE, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º) passam, a partir do dia de hoje, a 

processar-se de forma automática, nos mesmos termos em que acontecia no ano 

letivo transato, com exceção de transferências de estabelecimento. 

Para os alunos cujos Encarregados de Educação tenham já procedido a 

submissão de renovação no Portal das Matrículas, não são necessárias mais 

diligências, uma vez que o Agrupamento já dispõem de toda a informação e o 

processo está completo; 

Todos os anos de início de ciclo, bem como as transferências, têm 

obrigatoriamente de continuar a tramitar no Portal das Matrículas. 

Para os alunos cujos Encarregados de Educação ainda não tenham 

procedido à submissão da renovação no Portal das Matrículas, o Agrupamento 

necessita de: 

 - recolher consentimento relativo à proteção de dados pessoais; 

- apurar as opções relativas a EMR;  

- recolher declaração da Segurança Social para efeitos de identificação 

da situação de beneficiário de ASE. 

 

1. Calendarização da renovação de matrícula para frequentar o 6.º, 

8.º e 9.º ano de escolaridade em 2020/2021 

 

Considerando a recolha de informação necessária à renovação da 

Matricula referida anteriormente bem como a situação vivida atualmente em 

virtude da Pandemia originada pelo coronavírus COVID -19 para deslocação 
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à escola devem os Encarregados de Educação seguir a seguinte 

calendarização: 

Ano/turma Dia Horário 

Turmas do 5.º ano 09 de julho 09h00 – 17h00 

Turmas do 7.º ano 10 de julho 09h00 – 17h00 

Turmas do 8.º ano 13 de julho 09h00 – 17h00 

 

2. Renovação de matrícula para o 5.º, 7.º e 10.º ano de escolaridade 

ou renovação de matrícula com transferência de estabelecimento 

de ensino para 2020/2021 
 

Nos casos em que os Encarregados de Educação não possuam meios 

informáticos e/ou não consigam preencher e submeter o seu processo de 

matrícula ou renovação de matrícula através do Portal das Matrículas, este pode 

ser apresentado de modo presencial nos Serviços de Administração Escolar do 

Agrupamento, com marcação prévia solicitada através do número 255 560 100 e 

seguindo as normas recomendadas pela Direção Geral de Saúde. 

 

2.1. Documentação necessária e indispensável a apresentar na renovação de 

matrícula de forma presencial 

a. Alunos 

i. Cartão de Cidadão; 

ii. Boletim Individual de Vacinas ou documento comprovativo emitido pelo 

Centro de Saúde; 

iii. Declarações médicas relevantes ou comprovativo de Necessidades 

Específicas no caso de o aluno frequentar a escolaridade obrigatória 

com um relatório técnico-pedagógico, tal como consta no Decreto-lei 

n.º 54/2018, de 06 de julho; 

 

b. Encarregado de Educação e/ou Pais 

i. Cartão de Cidadão;  

ii. Dados relativos à composição do agregado familiar validados pela 

Autoridade Tributária - apenas nos casos em que o/a encarregado/a de 

educação não seja o pai ou a mãe e pretender utilizar a morada do 

Encarregado de Educação como prioridade na matrícula; 
iii. Documento comprovativo de morada que poderá ser obtido através do 

portal das Finanças (recibo de água, eletricidade em nome do 

encarregado de educação);  

iv. Documento comprovativo da morada da atividade profissional ou local 

de trabalho (apenas se pretender utilizar esta morada como prioridade 

na matrícula); 

v. Número de Identificação Bancária (NIB) do Encarregado de Educação; 
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No dia da deslocação à escola serão dadas, pela portaria, indicações 

precisas sobre o circuito a percorrer e as regras a cumprir desde a entrada até à 

saída da escola. 

Acresce ainda informar, que por questões de segurança, é obrigatório o 

uso de máscara, no interior da escola e que deverão ser respeitadas todas as 

regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos, 

determinadas pelas autoridades de saúde. 

 

Cinfães, 07 de julho de 2020 

Manuel António Pereira 

Diretor do AEGSP, Cinfães 

 


