
    

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MATOSINHOS 

MATRÍCULAS PARA FREQUÊNCIA DO ANO LETIVO 2020/2021 

Alunos que frequentaram o 9º Ano 

 

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. As matrículas para os alunos que frequentaram o 9º ano no letivo de 2019/2020 serão feitas na escola, sendo 
necessária a presença do aluno e do encarregado de educação. 
Para os encarregados de educação que preferirem usar o portal: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 
 
2. Período de matrícula: 01 de julho de 2020, de acordo com marcação feita com o Diretor de Turma. 
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. 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 
 

- Comprovativo de morada (Autoridade Tributária), caso não tenha Cartão de Cidadão ou este esteja fora de validade 
(o que impossibilita a sua leitura). 
- Comprovativo da composição do agregado familiar (Autoridade tributária), se pretender uma escola frequentada 
por irmãos ou elementos do agregado familiar. 
- Cópia da última ata de audiência para a regulação das responsabilidades parentais (no caso de pais separados). 
 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS E DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS 

DINHEIRO DA CAUÇÃO DOS CACIFOS 

 
A devolução de manuais e dispositivos informáticos, para os alunos que receberam, ocorrerá no dia 01 de julho de 
acordo com marcação prévia. 
A devolução da caução dos cacifos ocorrerá também nesta data. 
 

Matosinhos, 25 de junho de 2020 

A Diretora 

Elisabete Ferreira 
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