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NOTA INFORMATIVA 
 

MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  
PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

 

Os procedimentos da matrícula e a sua respetiva renovação encontram-se 

definidos pelo Despacho normativo n.º 5/2020, de 21 de abril. 

O processo de matrícula acontece sempre que a criança ou o aluno 

ingressa pela primeira vez, na educação pré-escolar ou no 1.º ciclo do ensino 

básico. 

A renovação de matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao 

da matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico até à conclusão do ensino 

secundário podendo implicar a transferência de estabelecimento de ensino ou 

transição de ciclo de acordo com as preferências manifestadas. 

A responsabilidade pela matrícula ou pela sua renovação cabe ao 

Encarregado de Educação, quando o aluno seja menor, ou ao aluno, quando 

maior; 

 

1. Período de renovação de matrícula 

A renovação de matrícula é efetuada eletronicamente, até ao 3.º dia útil 

subsequente à definição da situação escolar do aluno. 

No presente ano escolar o período normal de renovação de matrícula para 

o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do Agrupamento de Escolas General Serpa 

Pinto, Cinfães é fixado entre o dia 03 e o dia 07 de julho de 2020. 

 

2. Apresentação do pedido de renovação de matrícula 

O pedido de renovação de matrícula deve ser realizado, 

preferencialmente, via internet, através da aplicação informática disponível no 

Portal das matrículas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt . 

Uma vez que o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto 

sugerimos que os Encarregados de Educação iniciem desde já o pedido de 

matricula/renovação preenchendo os 3 primeiros passos (Consentimentos, Dados 
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do Encarregado de Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando apenas para 

ser preenchido entre o dia 03 e o dia 07 de julho o 4.º passo (Dados da matrícula) 

e a submissão do pedido. 

Para matrícula na modalidade de ensino artístico especializado, deve o 

encarregado de educação estar na posse de uma declaração de vaga, a 

solicitar no estabelecimento de educação e ensino da modalidade de ensino 

artístico especializado que o seu educando pretende frequentar, a qual vai ser 

solicitada no preenchimento do pedido de matrícula. 

Para a matrícula de alunos provenientes do estrangeiro e para os quais seja 

necessário um processo de equivalência, após a submissão do processo de 

matrícula deve ser contactado o estabelecimento de educação e ensino de 1ª 

preferência para que se proceda ao pedido de equivalência. 

Para aceder ao portal das matrículas o Encarregado de Educação pode 

recorrer a uma das seguintes formas de autenticação: 
I. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

II. Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de 

Cidadão é necessário o Cartão de Cidadão e o respetivo PIN de 

autenticação, um leitor de cartões ligado a um computador com acesso à 

Internet e ter instalado no computador o plugin Autenticação.Gov 

(disponível em: https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx)  

III. Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel 

Digital é necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de 

Chave. Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave 

Móvel Digital e ao processo de autenticação em: 

 https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital 

Para mais informações sobre o Portal das Matrículas deve ser consultado o 

manual do encarregado de educação, disponível através desta hiperligação: 

https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/cbJpHsyKMQx8DN7 

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. 
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3. 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; 
 

Cinfães, 24 de junho de 2020 

Manuel António Pereira 

Diretor do AEGSP, Cinfães 

 


