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Renovação de Matrículas 2020/2021  

 

Estimados Encarregados de Educação, 

Desde o  dia 26 de junho o Portal das Matrículas  https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 
está  disponível para que Encarregados de Educação e Serviços Escolares registem 
pedidos de matricula/renovação de matricula com ou sem transferência de escola nos 
1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, para o ano letivo 2020/2021. 

No dia 30 de junho terminará o período de registo de primeira matrícula, renovações de 
matrícula e pedidos de transferência de escola para a educação pré-escolar e matrícula 
no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico que está a decorrer desde 04 de maio.  

Chama-se a atenção para o Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril de 2020, 
onde está definido que a matrícula e a renovação de matrícula é efetuada de forma 
eletrónica no Portal das Matrículas e não em qualquer outro sistema. 

O Encarregado de Educação deve apresentar o pedido de matrícula preferencialmente, 
via Internet. Nos casos em que os Encarregados de Educação não possuam meios 
informáticos e/ou não o consigam autonomamente preencher e submeter o seu 
processo de matrícula ou renovação de matrícula por esta via, este deve ser 
apresentado, “de modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de 
educação e de ensino da área da residência do aluno, independentemente das 
preferências manifestadas para a frequência, procedendo esses serviços ao registo 
eletrónico da matrícula na aplicação informática”. 

Assim, devem ser os Encarregados de Educação a efetuarem os próprios pedidos de 
matrícula e/ou renovação de matrícula online. Deste modo, os serviços escolares ficarão 
libertos para apoiarem os casos em que não seja possível ao Encarregado de Educação 
efetuar o registo do pedido de matrícula/renovação de forma autónoma. Na página da 
Internet do Portal das Matrículas encontra-se um tutorial (documento em pdf) dirigido 
aos encarregados de educação. 

Porque o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto sugerimos que os 
Encarregados de Educação iniciem desde já o pedido de matrícula/renovação 
preenchendo os 3 primeiros passos (Consentimentos, Dados do Encarregado de 
Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando apenas para ser preenchido entre 26 de 
junho a 8 de julho o 4º passo (Dados da matrícula) e a submissão do pedido. 

 

 

O Diretor do Agrupamento, 

 

Carlos Fernandes 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

