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MATRÍCULAS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO PARA  

(ANO LETIVO 2020 2021) 

EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR E 1º ANO DE ESCOLARIDADE 

(Legislação Aplicável: Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril; Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, 

alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril.) 

 

Para o ano de 2020/2021 aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19, pelo que na educação pré-

escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de matrícula para o ano letivo de 2020/2021 será 

fixado entre os dias 4 de maio e 30 de junho de 2020. 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

O pedido de matrícula deve ser apresentado, pelos encarregados de educação, preferencialmente via 

internet, no Portal das Matrículas – disponível em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt –, com uma linha 

direta de apoio e recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel digital ou 

das credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula pode ser apresentado de 

modo presencial nos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento de Escolas da área da residência do 

aluno, independentemente das preferências manifestadas para a frequência.  

Para fazer a matrícula presencialmente neste Agrupamento de Escolas, deve telefonar para o n.º 253 921 

725 para agendar a marcação. Só serão atendidas as pessoas com marcação prévia. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA MATRÍCULA 

O Encarregado de Educação ou seu representante legal deve de se fazer acompanhar dos seguintes 

documentos: 

➢ Cartão de Cidadão do pai, da mãe, do aluno e do encarregado de educação (no caso de não ser um 

dos progenitores); 

➢ Caso não tenha cartão de cidadão: passaporte, autorização de residência, número de contribuinte, 

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

➢ O número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da entidade e o número 

relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 

➢ O comprovativo da residência é efetuado mediante os últimos dados relativos à composição do 

agregado familiar validados pela Autoridade Tributária (ponto 3 do Despacho Normativo n.º 

5/2020); 

➢ Documento comprovativo da composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária 

(este documento obtém-se no Portal das Finanças na área reservada); 
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➢ Declaração, com data atualizada, emitida pela Segurança Social ou quando se trate de trabalhador 

da Administração Pública, pelo serviço processador (Caso a criança seja beneficiária da prestação 

Social de Abono de família); 

➢ Na situação do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de 

documento assinado por ambos, a delegar poderes (formulário disponibilizado por este 

Agrupamento de Escolas) ou documento emitido pelo Tribunal que definiu os poderes parentais. 

 

Nota:  

▪ A matrícula de crianças que completem 3 anos de idade 16 de setembro e 31 de dezembro é aceite 
a título condicional, ficando dependente da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois 
de aplicadas as prioridades definidas no artigo 10º. 

▪ Os alunos que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem 
ingressar no 1º ciclo se tal for requerido pelo encarregado de educação, ficando dependente da 
existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas no n.º 1 
do artigo 11º (nº 7, do artigo 5º). 

▪ De acordo com o ponto 2, do artigo 2.º do Despacho n.º 6/2018, “O encarregado de educação não 
pode ser alterado no decurso do ano letivo, salvo casos excecionais devidamente justificados e 
comprovados.” 
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