
 

 

Informações- Matrículas 

2020-2021 

A partir do próximo dia 04 de maio o Portal das Matrículas estará disponível para 
que Encarregados de Educação e Serviços Escolares registem pedidos de 
matrícula para o ano letivo 2020/2021. 

Os registos 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 decorrem de 04 de maio a 30 de junho. 

Os registos de matrícula nos outros anos iniciais de ciclo 5º, 7º e 10º anos de 
escolaridade, as renovações de matrícula e os pedidos de transferência de 
escola nos 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário decorrem a 
partir de 26 de junho. 

Para aceder ao Portal das Matrículas devem usar a hiperligação: 
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

 O Encarregado de Educação deve realizar a matrícula do seu 
educando, preferencialmente, nesta aplicação que lhe permite, mediante 
consentimento prévio, fornecer toda a informação e documentação necessária à 
instrução do processo de matrícula. 

A  aplicação permite realizar a primeira matrícula na educação pré-escolar e no 
1.º ciclo do ensino básico, o registo de renovação de matrícula e o pedido de 
transferência de escola dos alunos na educação pré-escolar e nos ensinos 
básico e secundário nas várias modalidades de ensino destinadas a jovens. 

 Para utilizar este serviço o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das 
seguintes formas de autenticação: 

i. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças 
ii. Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de 

Cidadão é necessário o Cartão de Cidadão e o respetivo PIN de 
autenticação, um leitor de cartões ligado a um computador com acesso 
à Internet e ter instalado no computador o plugin Autenticação.Gov 
(disponível em: 

 https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx)   

iii. Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel 
Digital é necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de 
Chave. Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx


Móvel Digital e ao processo de autenticação 
em https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital  

 

No caso de pretender recorrer aos serviços administrativos do Agrupamento de 

Escolas D. Afonso Henriques, informa-se que: 

- O horário de funcionamento é: das 09:00  às 17:00; 

- Cada utente deve utilizar máscara; 

- Só será permitida a entrada de um utente de cada vez; 

- Deve fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 

                    -  Cartão de cidadão do aluno e do encarregado de educação 

                    -  Uma fotografia tipo passe  

                    -  Boletim de Vacinas do aluno  

                    -  Documento comprovativo da residência (Exemplo: fatura da luz)  

- Nos encarregados de educação por delegação, deve ser 

comprovado e validado pela Autoridade Tributária. 

 

 

Vila da Aves, 30 de abril de 2020 

A Diretora 

Severina Fontes 
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