
    

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MATOSINHOS 

MATRÍCULAS PARA FREQUÊNCIA DO ANO LETIVO 2020/2021 

2º e 3º ciclos 

 
 

LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA E RESPETIVA RENOVAÇÃO NO ENSINO PÚBLICO: 
 

- Despacho Normativo nº 5/2020, de 21 de abril, no ano de 2020, e o disposto nos artigos 11.º a 13.º do Decreto-Lei n.º 14 - 
G/2020, de 13 de abril.
- https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/FAQS_MATRICULAS_2021.pdf

 

 
1. Qualquer matrícula ou renovação de matrícula deverá ser feita informaticamente no “Portal das “Matrículas”: 
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 
Este serviço do Ministério da Educação não funciona em dispositivos móveis (telemóveis). 
 
2. Período de matrícula e renovação de matrícula: de 29 de junho a 03 de julho de 2020 
Depois de expirados os prazos normais, o/a encarregado/a de educação ainda pode apresentar o pedido de 
matrícula, mas, para efeitos de seriação dos/as alunos/as com vista à obtenção de vaga, serão contemplados em 
primeiro lugar aqueles que apresentaram a matrícula dentro do prazo. 
 
3. Nas renovações eletrónicas de matrícula são atualizados os dados e documentos que foram entregues na 
matrícula ou na renovação de matrícula na transição de ciclo: 

- Os dados relativos à composição do agregado familiar, validado pela Autoridade Tributária apenas nos casos em 
que o/a Encarregado/a de Educação não seja o pai ou a mãe e esteja nesta condição, “por mera autoridade de facto 
ou por delegação”. 

 
4. Para utilizar o serviço do Portal das Matrículas, o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das seguintes 
formas de autenticação: 

 
- credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou chave móvel digital ou cartão de cidadão e pin. 

- Para esclarecimento de dúvidas no preenchimento online do pedido de renovação de matrícula poderá contactar o 
Agrupamento através do telefone 229383170 (das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:00) ou através do email 
matriculas@aematosinhos.ccems.pt. 

- Deve ser consultado o manual do encarregado de educação, que se encontra na página inicial do Portal. 

 

Nota: No caso de não conseguir avançar na matrícula, deve tentar mudar de browser (motor de busca) ou sair e 
entrar novamente. Nunca deverá iniciar uma nova matrícula. 
 
5. Renovação de matrícula efetuada no Portal das Matrículas pelos encarregados de educação. 
Ao aceder ao Portal das Matrículas o encarregado de educação deve preencher/atualizar os campos existentes e 
submeter. Assim, deve ter em conta que:  
 
- O encarregado de educação tem que ser o mesmo que se inscreve na Plataforma Mega para receber os vouchers 
dos manuais escolares. 
- Caso pretenda que o seu educando frequente a disciplina de EMRC, deve assinalar esse campo. No ensino básico 
não são consideradas situações de anulação de matrícula na disciplina EMRC, depois de efetuada a respetiva 
matrícula; 
- Deve anexar todos os comprovativos necessários para mobilizar como critérios de seriação as prioridades previstas 
no n.º 1 do artigo 11.º e no n.º 1 do artigo 12.º, do Despacho Normativo nº 5/2020, de 21 de Abril. 
- Caso não tenha dado os diferentes consentimentos, isso terá implicações a nível do apoio social escolar, na questão 
dos manuais escolares, transportes e outros. 
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Caso se verifique a impossibilidade do encarregado de educação apresentar o pedido de matrícula ou renovação de 
matrícula por via eletrónica deve expor a sua situação e solicitar a marcação de um atendimentos presencial, através 
do referido email, indicando o nome completo do aluno, o ano e a turma. Esta situação deve ser entendida como 
uma situação excecional, podendo os serviços não ter capacidade para efetuar todos os pedidos de marcação dentro 
do período estabelecido. Será dada prioridade às matrículas dos alunos que vão frequentar o 7º e 10º anos e a quem 
pretenda transferência de escola. Presencialmente, só serão atendidos os EE com marcação prévia e que utilizem 
máscara de proteção individual. O atendimento será realizado na secretaria da escola sede do Agrupamentos. Os 
alunos deverão ficar em casa, uma vez que não é necessária a sua presença. 
 
6. Renovação de matrícula efetuada nos Serviços Administrativos do Agrupamento. 
Para os encarregados de educação que, excecionalmente, solicitaram um atendimento presencial, o acesso ao 
Portal das Matriculas é feito nos Serviços Administrativos. 
 
 
6.1. Documentos necessários: 

Encarregado de Educação 
- Cartão de cidadão/passaporte/título de residência 
- Número de identificação fiscal (NIF 
- Número de Segurança Social 
 
Aluno/a: 
- Cartão de cidadão/passaporte/título de residência 
- Número de identificação fiscal (NIF) 
- Número de Segurança Social 
- Número de utente de saúde 

 
- Cópia da última ata de audiência para a regulação das responsabilidades parentais (no caso de pais separados). 
 
Devem, ainda, apresentar e disponibilizar aos Serviços Administrativos os documentos que comprovem os dados 
relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária, nos casos em que seja necessário 
comprovar o encarregado de educação ou haja irmãos ou outras crianças e jovens que pertençam ao mesmo 
agregado familiar e frequentem o estabelecimento de ensino pretendido. 
 

7. Transferência de escola 
Quando o pedido de renovação de matrícula é acompanhado de pedido de transferência de estabelecimento de 
ensino, é apresentado via internet no Portal das Matrículas ou nos Serviços Administrativos do Agrupamento 
frequentado pelo aluno este ano letivo que agora termina. O EE deve adotar os procedimentos descritos 
anteriormente para as renovações de matrícula. 
No pedido de transferência, o Encarregado de Educação deverá indicar no campo da preferência das escolas até 5 
estabelecimentos escolares. 
 

Nota: Caso o aluno não obtenha vaga em nenhum estabelecimento de ensino, de acordo com as preferências 
manifestadas, o pedido de renovação de matrícula fica a aguardar decisão, da DGEstE, no estabelecimento indicado 
como última escolha, remetendo este o referido pedido aos serviços competentes do Ministério da Educação, para 
se encontrar a solução mais adequada. 
 

Matosinhos, 25 de junho de 2020 

A Diretora 

Elisabete Ferreira 
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