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Caros Encarregados de Educação.
A partir do conhecimento da avaliação do final de ano, o Portal das Matrículas estará
disponível para que Encarregados de Educação e Serviços Escolares registem as renovações
da matrícula para o ano letivo 2021/2022.
Renovar matrículas online
Em 2021, todos os processos são agilizados no Portal das Matrículas: uma só plataforma
para pedidos de matrícula, renovação de matrícula e pedidos de transferência de escola,
nos ensinos básico e secundário, em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da
Educação. O Portal das Matrículas online: (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt).

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 Móvel Digital e ao processo de autenticação em
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital.
QUAL A DIFERENÇA ENTRE MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA?
A matrícula refere-se à primeira inscrição na educação pré-escolar ou no sistema de ensino
obrigatório (1.º ano do 1.º ciclo ou qualquer outro ano caso se trate de transferências de
alunos vindos de sistema de ensino internacionais). As renovações automáticas de
matrícula acontecem sempre que um/a aluno/a transita de um ano letivo para o outro,
depois de já se terem matriculado pela primeira vez no sistema. Nas renovações
automáticas de matrícula são verificados os documentos que foram entregues na matrícula
ou na renovação de matrícula da transição de ciclo.
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Há renovação automática de matrícula nas seguintes situações:
•
•

Na transição para os 5.º 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos;
Na manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos, em caso de não transição.

Em que anos é necessária a renovação da matrícula?
Os alunos que já estão inseridos no ensino público, transitando de ano, têm renovação
automática da matrícula. Assim, os encarregados que precisarão de tratar das matrículas
são aqueles que têm educandos a entrar no primeiro ano do ensino básico, e no 5º, 7º,
10º e 12º ano de escolaridade.
Na transição para os outros anos, também é necessário efetuar a renovação sempre que
pretendam, ou seja necessária:
•
•
•
•

Alteração de encarregado de educação;
Mudança de curso ou de percurso formativo;
Escolha de disciplinas
Mudança de estabelecimento de educação ou de ensino

Os prazos para a renovação das matrículas escolares do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Cursos Profissionais:
•

de 10 a 16 de julho: 5.º e 7.º anos;
• de 18 a 30 de junho:
o 10.º do ensino regular;
o 10.º ano do ensino profissional
o 12.º ano.
As matrículas 2021/2022 podem ser efetuadas preferencialmente on-line, no portal das
matrículas, na linha de apoio: matriculaseletronicas@dgeec.mec.pt.
•

Para se autenticar no Portal das Matrículas vão precisar dos dados de acesso ao
portal das Finanças (também o podem fazer, em alternativa, com a Chave Móvel
Digital ou com Cartão de Cidadão, leitor de cartão smartcard e PIN de autenticação).
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Documentos necessários
Para entrarem no Portal das Matrículas, devem garantir que têm convosco os seguintes
documentos:
•
•
•
•
•
•

O documento de identificação do encarregado de educação;
O documento de identificação do educando;
Email a utilizar;
Comprovativo de morada;
Boletim de vacinas em dia;
Uma fotografia digital do educando (opcional).

Estes documentos também serão necessários para o atendimento presencial.
Se necessitar de apoio ou preferir atendimento presencial, não hesite em ligar:
•
•
•

EBS Lousada Norte - 253 580 560
EBS Dr. Mário Fonseca - 255 820 030
Pode usar, preferindo, o endereço de email: secretaria@aemariofonseca.pt
Um abraço.

MARIA ERNESTINA DA
CUNHA E SOUSA

Assinado de forma digital por MARIA
ERNESTINA DA CUNHA E SOUSA
Dados: 2021.06.16 16:08:20 +01'00'
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