
 

MATRÍCULAS 

PRÉ-ESCOLAR / 1.º ANO do ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO DE 2020/2021 

Informamos os Senhores Encarregados de Educação que, de acordo com o Decreto-

Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, deverão efetuar a matrícula dos seus educandos, 

entre os dias 04 de maio e 30 de junho.  

O pedido 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; 

credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  

Esta aplicação permite uma maior segurança e celeridade no processo de submissão 

de matrícula, evitando a redundância de entrega de informação.  

 

Com estas alterações agora introduzidas pretende garantir-se uma maior eficiência 

associada à desmaterialização, modernização e simplificação administrativa, com o 

registo eletrónico das renovações de matrícula, que garantem a monitorização do 

cumprimento da escolaridade obrigatória e do abandono escolar.  

Não sendo possível cumprir o disposto no parágrafo anterior, os Senhores 

Encarregados de Educação que pretendam inscrever/ matricular os seus educandos 

poderão fazê-lo presencialmente, mediante agendamento, nos Serviços de 

Administração Escolar, da Escola-Sede do Agrupamento de Escolas Escultor António 

Fernandes de Sá, sito na Rua Fernandes de Sá, em Oliveira do Douro, procedendo 

estes serviços no ato, ao registo eletrónico da inscrição/ matrícula na aplicação 

informática acima referida.  O pedido de agendamento deverá ser feito através do 

email agendamentomatriculas@escultorfsa.pt  aguardando pela confirmação dos 

Serviços Administrativos. Lembro que o acesso às instalações escolares é 

condicionado pelo cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde, 

nomeadamente o uso obrigatório de máscara e as regras de distanciamento social. 

A utilização do Portal das Matrículas permite ao Encarregado de Educação efetuar, 

na aplicação, todos os procedimentos de matrícula, assegurando que são recolhidos 

os dados necessários ao cumprimento rigoroso de critérios de seriação e à criação 

do registo biográfico do/a aluno/a no estabelecimento de educação e ensino em 

que vier a ser colocado.  
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É um serviço mais cómodo, seguro e rápido. Uma vez que assegura a interligação a 

diferentes setores da gestão escolar – transportes, ação social escolar, prioridades 

de frequência, seguro escolar. Desta forma, os serviços administrativos ficarão, 

sempre, com os dados devidamente atualizados e validados. Este tema assume 

especial importância dada a situação pandémica atual. Os Serviços estarão 

disponíveis para prestar esclarecimentos para qualquer dúvida dos Senhores 

Encarregados de Educação, via telefone – 22 379 48 07 e / ou email: 

agendamentomatriculas@escultorfsa.pt 

 

Com a utilização do Portal das Matrículas, os serviços administrativos terão maior 

disponibilidade para apoiar os Encarregados de Educação que não possuam meios 

informáticos e/ou não o consigam autonomamente preencher e submeter o seu 

processo de matrícula. Relativamente a estes casos de preenchimento presencial 

dos pedidos de matrícula, devem apresentar no ato da inscrição/ Matrícula: 

 

• Cartão de Cidadão/ Assento de Nascimento/ Título de Residência/ Passaporte da 

criança; 

• Cartão de Contribuinte da criança (NIF); 

• Fotografia da criança atualizada; 

• Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS) de Assistente Médica da 

criança (N.º de Utente) / outro Subsistema de Saúde, se aplicável; 

• Número de Identificação da Segurança Social da criança (NISS); 

• Boletim de Vacinas, devidamente atualizado; 

• Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade/ Título de Residência/ Passaporte do 

Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe, para confirmação de dados; 

• Cartão de Contribuinte do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe; 

• Declaração de menor a cargo/ Declaração da guarda da e menor, se aplicável; 

• Declaração da Segurança Social/ Entidade Patronal com o Escalão de Abono de 

Família atualizado para 2020-2021, caso pretenda beneficiar de auxílios 

económicos  ASE; 

• Dado relativo à composição do agregado familiar, validados/ confirmados pela 

Autoridade Tributária. Sugere se a consulta do link: 

https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partiD=CDPR&path=/dadosrelevantes/

agregadofamiliar/consultar 

• Comprovativo da morada (faturas atualizadas da água, gás ou eletricidade) ou do 

local de trabalho do encarregado de educação. 
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Não esquecer:  

No ato da matrícula, os Senhores Encarregados de Educação indicam, por ordem 

de preferência, cinco (5) estabelecimentos de ensino, pertencentes ou não ao 

mesmo Agrupamento.  

Podem inscrever-se/ matricular-se: 

Pré-Escolar  1.ª - As crianças que completem os cinco os quatro anos de idade até 

31/12/2020, sucessivamente pela ordem indicada; 

2.ª - As crianças que completem os três anos de idade até 15/09/ 

2020; 

3.ª – As crianças que completem os três anos de idade entre 16/09/ 

2020 e 31/12/ 2020. 

(Prioridades: artigo 10.º do Despacho normativo n.º 6/2018, 12 de 

abril, na sua redação atual) 

 1.º ano 1.ª - As crianças que completam os seis anos de idade, até ao dia 15 

de setembro de 2020 – matrícula obrigatória; 

2.ª - As crianças que completam os seis (6) anos, entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro, são autorizadas a efetuar o pedido de 

matrícula condicional, mediante preenchimento de requerimento 

próprio (modelo disponível no sítio do Agrupamento).  

(Prioridades: pontos 6 a 9 do artigo 5.º, bem como o artigo 11.º do 

Despacho normativo n.º 6/2018, 12 de abril, na sua redação atual) 

 

 
“3 - As matrículas recebidas até 30 de junho de 2020 são consideradas imediatamente 

após essa data para efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em 

momento posterior.” (artigo 11.º do Decreto-Lei 14-G/2020, de 13 de abril) 

 

Divulgação das listas de crianças e alunos relativas à matrícula ou à renovação de 

matrícula:  

• Até ao dia 15 de julho, será́ afixada, em cada estabelecimento de ensino, a lista 

dos alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula.  

• No dia 24 de julho, serão publicadas as listas dos alunos admitidos.  

 
  

 
Oliveira do Douro, 30 de abril de 2020 
 
 

O Diretor, 
 
Carlos Sousa 


