
 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

Matrículas - Ano letivo 2020-2021 
  

Educação Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º CEB 
 

  

Informa-se toda a comunidade educativa que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, 

conjugado com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo n.º 

5/2020 de 21 de abril o período de matrículas para o ano letivo 2020/2021 decorre entre o dia 4 de maio e 

o dia 30 de junho. 

 

- Realiza-se via Internet, no sítio portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de 

cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

- Atendimento presencial  (excecionalmente) nas Escolas Dr. Manuel Fernandes e Octávio Duarte Ferreira, 

por marcação prévia, solicitada e confirmada via e-mail para: atendimento@escola.esmf.pt. 

 

Documentos necessários: 

• Cartão de Cidadão / Passaporte válido; 

• Cartão de Seg. Social do Aluno; 

• Cartão de Utente; 

• B.I./ Cartão de Cidadão/Passaporte dos pais; 

• Comprovativo de morada (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de entidade patronal (no caso de 

matrícula pela atividade profissional); 

• Boletim de vacinas atualizado; 

• Uma (1) fotografia tipo passe. 

• No caso do Enc. de Educação diferente de pai/mãe (comprovativo do agregado familiar validado pela 

Autoridade Tributária). 

Caso deseje beneficiar dos Serviços de Ação Social Escolar (SASE) deve ainda: 

 • Entregar declaração da Segurança Social com informação de escalão, com data atual. 

 NOTA: Os documentos solicitados, deverão ser anexados à Matrícula Eletrónica, no separador próprio para 

o efeito. 

 

 



 

 
Renovações de matrícula, transferências 

de escola e matrículas em outros anos de escolaridade   
 
 

 

As renovações de matrícula e os pedidos de transferência de Escola na Educação Pré-Escolar, decorrem de 4 

de maio a 30 de junho.  

 

A matrícula nos 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 e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário, decorrem a partir do dia 26 de Junho.   

 

- Realizam-se via Internet, no sítio portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de 

cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

 

 


