
 

 

 

 

 

 
AVISO 

(ATUALIZAÇÃO) 
MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS 

 
O pedido de matrícula ou renovação de matrícula é apresentado, preferencialmente, via 
Internet, na aplicação Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a 
uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou 
credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  
Caso não seja possível efetuar a matrícula ou renovação de matrícula nos moldes do número 
anterior, o Senhor Encarregado de Educação poderá apresentar o pedido nos serviços da 
escola da área de residência, independentemente da escola pretendida. 
As matrículas presencias neste Agrupamento de Escolas, decorrem do dia 8 ao dia 30 de 
junho de 2020. 
As renovações de matrícula de 1.º, 2.º e 3.º ciclos decorrem nos três dias úteis após afixação 
das pautas de final de ano e deverão ser efetuada através do Portal de Matrículas ou, na 
impossibilidade, presencialmente, neste Agrupamento, no mesmo prazo. 
As renovações de matrícula, na Educação Pré-escolar, decorrem até 30 de junho, e deverão 
ser efetuada através do Portal de Matrículas ou, na impossibilidade, presencialmente, neste 
Agrupamento, no mesmo prazo. 
A Secretaria dos Serviços de Administração Escolar deste Agrupamento, funcionam na Escola 
Sede (Escola Básica Infanta D. Mafalda, Gondomar), no seguinte horário: 
• das 9:30 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, com marcação prévia, 
através dos números de telefone: 22 485 40 70; 96 131 05 29; 96 131 05 25. 
 
Nota: Nos casos em que seja necessário efetuar o pedido de matrícula ou renovação de 
matrícula presencialmente, na Secretaria dos Serviços de Administração Escolar, e sempre 
que o aluno e o encarregado de educação possuam cartão de cidadão, deverão apresentar o 
respetivo documento, no ato da matrícula, com o respetivo código pin de autenticação de 
morada. 
 
Os documentos a apresentar encontram-se afixados na página de internet do Agrupamento, 
no separador “Matrículas 2020/2021” > “Documentos Matrículas”. 
 
A matrícula tem lugar para ingresso na Educação Pré-escolar e no 1.º Ano de escolaridade, do 
1.º Ciclo. 
 
As renovações de matrícula têm lugar na Educação Pré-escolar para as crianças que já se 
encontram a frequentar este nível de ensino em estabelecimento de oferta da rede pública e 
em todos os restantes anos de escolaridade obrigatória para além do ingresso no 1.º Ano do 
1.º ciclo do Ensino Básico. 
 



 
 

 

 

As matrículas e renovações de matrícula são da responsabilidade do/a Encarregado/a de 
Educação. 
 

 
Matrículas na Educação Pré-Escolar: 

Destina-se a crianças que completem 3 anos de idade, até 15 de setembro, ou entre essa 
idade e a idade de ingresso, no 1.º ano de escolaridade. As crianças que fazem 3 anos, entre 
16 de setembro e 31 de dezembro, podem ser matriculadas, a título excecional, estando o seu 
ingresso dependente da existência de vaga. 
O período de matrícula para a Educação Pré-escolar, para o próximo ano letivo de 2020/2021, 
decorre, entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho de 2020.  
 
 

Matrícula no 1.º Ano, 1.º Ciclo: 
É de caráter obrigatório para as crianças que completem 6 anos de idade, até 15 de setembro 
e deve ser efetuada na Escola de Residência do aluno, independentemente da escola 
pretendida. As crianças que fazem 6 anos, entre 16 de setembro e 31 de dezembro, podem 
ser matriculadas, a título excecional, estando o seu ingresso dependente da existência de 
vaga. 
O período de matrícula para o 1.º ano de escolaridade, para o ano letivo de 2020/2021, 
decorre, entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho de 2020.  
 
No ato de matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de preferência, três 
estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência 
é a pretendida. 
 

Renovação de Matrícula na Educação Pré-Escolar: 
É condição obrigatória para todas as crianças que já frequentem e pretendam continuar a 
frequentar a Educação Pré-escolar em estabelecimento de ensino da rede pública de 
Educação Pré-escolar até ao ano em que atingem a idade de escolaridade obrigatória. 
 

Renovação de Matrícula e Renovação de Matrícula com Transferência de Escola: 
É de caráter obrigatório para os alunos de 1.º a 11.º ano, desde que em idade de escolaridade 
obrigatória, no prazo de três dias úteis a contar da data em que se encontre definida a 
situação escolar de final de ano, do aluno (três dias úteis após a afixação das pautas). 
Nas situações de renovação de matrícula com pedido de transferência de escola, o 
encarregado de educação indica, por ordem de preferência, três estabelecimentos de 
educação ou de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida. 

 

Rio Tinto, 27 de maio de 2020 

O Diretor, 
 Laureano Manuel Cardoso Valente 


