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MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES DA MATRÍCULA PARA 2020/2021 

AVISO 
(de 02-05-2020) 

 

1. Quem é obrigado a matricular-se ou a renovar a matrícula para 2020/2021? 

     (Matrícula é o ingresso pela primeira vez na educação pré-escolar ou no sistema de ensino português ou em 

nova modalidade do ensino português. Renovação da matrícula é o ato formal de inscrição no ano letivo 

seguinte na modalidade de educação ou ensino já frequentada anteriormente.) 

 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, que fixa o regime de 
matrícula e de frequência da escolaridade obrigatória, todas as crianças e jovens residentes 
em Portugal devem frequentar obrigatoriamente a escolaridade entre os 6 e os 18 anos de 
idade ou até concluírem o ensino secundário, se tal ocorrer antes dos 18 anos. 

 Assim, os encarregados de educação têm a obrigação legal de 

 a) matricular no 1º ano de escolaridade os seus educandos que façam 6 anos até ao 
dia 15 de setembro ou em qualquer ano de escolaridade se transitam de uma escola 
estrangeira para o ensino nacional, indicando 5 escolas por ordem decrescente da sua 
preferência (nº 3 do artigo 7º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril); 

 b) renovar a matrícula dos seus educandos que terminam um dos ciclos de ensino e 
transitam para o 1º ano do ciclo seguinte (5º, 7º ou 10º anos), indicando 5 escolas por ordem 
decrescente da sua preferência. 

 NOTA: Em situações excecionais, o membro do Governo responsável pela área da educação 

pode autorizar, a requerimento do encarregado da educação enviado ao Diretor do Agrupamento 
através do mail matriculas20-21@aesjb.edu.pt, até 15 de maio, a antecipação ou o adiamento da 
matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico (nº 8 do artigo 5º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de 

abril). 

 

2. Quem, não sendo obrigado, pode requerer a matrícula? 

 a) No pré-escolar, podem requerer matrícula as crianças que já tenham ou façam 3 
anos até 15 de setembro, devendo o encarregado de educação escolher 5 escolas com jardim 
de infância, por ordem decrescente da sua preferência; 

 b) no pré-escolar, ainda, as crianças que façam 3 anos entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro, sendo que estas só poderão vir a ser matriculadas depois de colocadas, na escola 
pretendida, todas as crianças referidas na alínea anterior; 

 c) no 1º ano, condicionalmente, as crianças que façam 6 anos entre 16 de setembro e 
31 de dezembro, sendo que a matrícula só se poderá vir a efetuar se houver vaga nas turmas 
já constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas no nº 1 do artigo 11º do Despacho 
normativo nº 5/2020, de 21 de abril. 
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3. Prazos para a realização dos pedidos de matrícula ou de renovação de 

matrícula 

 a) Matrícula no 1º ano e no Pré-escolar: de 4 de maio a 30 de junho de 2020. 

 Este prazo foi excecionalmente fixado para este ano pelo Dec.-Lei nº 14-G/2020, de 13 
de abril, por causa das medidas de combate à CoViD-19. 

 b) Renovação de matrícula para o 5º, 7º e 10º anos de escolaridade: até ao 5º dia útil 
até ao 3º dia útil* subsequente à data da divulgação das classificações do 3º período no 
INOVAR, indicando o encarregado de educação 5 escolas por ordem decrescente da sua 
preferência. 

 c) Renovação de matrícula com transferência de escola, para qualquer ano de 
escolaridade: até ao 5º dia útil até ao 3º dia útil* subsequente à data da divulgação das 
classificações do 3º período no INOVAR, indicando o encarregado de educação 5 escolas por 
ordem decrescente da sua preferência. 

 d) Renovação da matrícula nos anos não iniciais do ciclo já frequentado e para a 
mesma escola: 

 ATENÇÃO, NOVO! 

 A Renovação da matrícula na educação pré-escolar e em todos os anos não iniciais de 

qualquer dos ciclos dos ensinos básico e secundário deixa de ser automática e passa a 

constituir-se num ato formal (alínea g) do nº 1 do artigo 2º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de 

abril). Assim, o encarregado de educação ou o aluno, se maior, deve pedir, no Portal das 

Matrículas, a renovação da matrícula na educação pré-escolar ou no ano de escolaridade que 

vai frequentar na mesma escola/Jardim de Infância em 2020/2021 e enviar, devidamente 

preenchido, para o endereço matriculas20-21@aesjb.edu.pt um impresso que será 

disponibilizado na página “Matrículas para 2020/2021” do site do Agrupamento ou na Loja 

escolar da ESSS, neste caso, pelo preço de 1,00 Euro. 

 Prazos:  

 i) Renovação da matrícula no Pré-escolar: até 15 de junho de 2020, com o pedido de 
renovação feito no Portal das Matrículas e o envio do ficheiro/documento, devidamente 
preenchido, para o endereço matriculas20-21@aesjb.edu.pt. 

 ii) Renovação da matrícula nos anos não iniciais do mesmo ciclo: até ao 5º dia útil até 
ao 3º dia útil* subsequente à data da divulgação das classificações do 3º período no INOVAR, 
com o pedido de renovação feito no Portal das Matrículas e o envio do ficheiro/documento, 
devidamente preenchido, para o endereço matriculas20-21@aesjb.edu.pt. 

 

 

* Por lapso, do qual pedimos desculpa, indicámos o prazo de 5 dias úteis, mas, de acordo com 
o nº 3 do artigo 8º do Despacho Normativo nº 5/2020, que dá nova redação ao Despacho 
Normativo nº 6/2018, o prazo é de 3 DIAS ÚTEIS  a contar da divulgação (no INOVAR) 
das avaliações do 3º período. Correção feita em 29-06-2020. 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
mailto:matriculas20-21@aesjb.edu.pt
http://aesjb.edu.pt/index.php/matriculas-para-2020-2021
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4. Quem deve fazer a matrícula ou a renovação da matrícula? 

 A matrícula ou a renovação da matrícula, consoante o caso, deve ser feita por quem 
vai ser o encarregado de educação, em 2020/2021, ou pelo próprio aluno, se já for maior de 
idade (alínea a) do nº 1 do artigo 2º e nº 2 do artigo 5º, ambos do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril). 

 

 NOTA:  
 De acordo com o nº 2 do artigo 2º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril, 
“o encarregado de educação não pode ser alterado no decurso do ano letivo, salvo casos 
excecionais devidamente justificados e comprovados”, por despacho ponderado do Diretor 
ao requerimento apresentado para o efeito. 
 

5. Como se processa a apresentação do pedido de matrícula ou de renovação 

da matrícula? 

 De acordo com o artigo 7º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril,  

 a) o pedido de matrícula ou de renovação da matrícula deve ser apresentado, via 
Internet, no endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home, com o 
recurso a uma das seguintes formas de autenticação: credenciais do encarregado de educação 
usadas para acesso ao portal das finanças, cartão de cidadão ou chave móvel digital.  

 NOTA: 
 No endereço atrás referido, há informações sobre os procedimentos que o 
encarregado de educação deve seguir para entrar no Portal das Matrículas. Se, mesmo assim, 
subsistirem 
 i) dúvidas técnicas referentes à entrada no Portal das Matrículas, estas podem ser 
apresentadas para esclarecimento através do mail  matriculaseletronicas@dgeec.mec.pt. 
 ii) Se, entrado no Portal das Matrículas, o encarregado de educação tiver dúvidas 
sobre o preenchimento do pedido de matrícula ou renovação da matrícula, poderá 
esclarecê-las através do mail  matriculaseletronicas.dsrlvt@dgeste.mec.pt ou, das 10h00 às 12h30 
e das 14h00 às 16h30, dos dias úteis, pelos telefones 218 434 691/52. 

 b) Na renovação da matrícula para o 10º ano, o encarregado de educação ou o aluno, 
se maior, além dos 5 estabelecimentos de ensino por ordem decrescente da sua preferência 
(nº 5 do artigo 7º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril), deve indicar o curso/cursos a que se 
pretende candidatar, depois de verificar se eles existem como oferta dos estabelecimentos 
indicados nas suas preferências. 

 c) Os candidatos titulares de habilitações estrangeiras devem fazer o pedido de 
matrícula, via internet, no Portal das Matrículas, dentro dos mesmos prazos dos outros 
candidatos. A matrícula, de acordo com o nº 13 do artigo 7º do Despacho normativo nº 
5/2020, de 21 de abril, fica condicional até estar concluído o processo de concessão de 
equivalência de habilitações estrangeiras, cujo pedido é efetuado, de acordo com o nº 3 do 
artigo 7º do Dec.-Lei nº 227/2005, de 28 de dezembro, na escola da área da residência em 
Portugal do aluno ou na escola da sua primeira opção, em impresso próprio a fornecer pela 
escola. 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
mailto:matriculaseletronicas@dgeec.mec.pt
mailto:matriculaseletronicas.dsrlvt@dgeste.mec.pt
http://aesjb.edu.pt/images/impressos/matriculas/PedidoEquivalencias_Estrangeiras.pdf
http://aesjb.edu.pt/images/impressos/matriculas/PedidoEquivalencias_Estrangeiras.pdf
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 NOTA: 
 Aos candidatos titulares de habilitações estrangeiras é concedida a possibilidade de 
requererem a matrícula em ano de escolaridade imediatamente inferior àquele a que corresponderia a 
matrícula relativa à habilitação concedida através de equivalência, desde que dentro do mesmo ciclo de 
ensino e justificada com base em dificuldades de integração no sistema de ensino português. A 
decisão cabe ao Diretor do Agrupamento de Escolas em que vier a ser efetivada a matrícula, de acordo 
com o nº 8 do artigo 7º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de abril. 

6. Divulgação das listas das crianças e dos alunos admitidos 

 De acordo com o nº 2 do artigo 12º do Dec.-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril, as listas 
dos alunos admitidos são publicadas na escola respetiva:  
 a) No dia 24 de julho de 2020, no caso da educação pré-escolar e do ensino básico;  
 b) No dia 30 de julho de 2020, no caso do ensino secundário, com indicação do curso 
em que cada aluno foi admitido. 

 NOTAS: 
 i) Os critérios para a seriação dos candidatos à matrícula e à renovação da matrícula 
na educação pré-escolar estão estabelecidos no artigo 10º do Despacho normativo nº 5/2020, 
de 21 de abril; 
 ii) os critérios para a seriação dos candidatos à matrícula e à renovação da matrícula 
no ensino básico estão estabelecidos no artigo 11º do Despacho normativo nº 5/2020, de 21 
de abril; 
 iii) os critérios para a seriação dos candidatos à matrícula e à renovação da matrícula 
no ensino secundário estão estabelecidos no artigo 12º do Despacho normativo nº 5/2020, de 
21 de abril. 
 iv) A não indicação de 5 escolas por ordem decrescente de preferência nunca beneficia 
o candidato, pois este pode ver-se preterido na ocupação de uma vaga a que não concorreu 
por outros candidatos que, podendo estar depois dele se tivesse concorrido, estão primeiro 
porque concorreram a essa escola e ele não. Depois de terminadas as candidaturas e saídas as 
listas de colocação não há nada a fazer. 
 v) Publicadas as listas referidas nas alíneas a) e b) dos candidatos admitidos nas 
escolas do Agrupamento, os encarregados de educação têm até 5 dias úteis para confirmar a 
aceitação da matrícula ou da renovação da matrícula, enviando para o endereço matriculas20-

21@aesjb.edu.pt  o ficheiro/documento de aceitação da matrícula que será disponibilizado na 
página “Matrículas para 2020/2021” do site do Agrupamento ou na Loja escolar da ESSS, neste 
caso, pelo preço de 1,00 Euro, devidamente preenchido. 
 A não confirmação da aceitação da matrícula ou da renovação da matrícula liberta a 
vaga para crianças ou alunos que estejam ainda por colocar. 

7. Recomendações 

 1. Para informação mais pormenorizada sobre matrículas e renovações da matrícula, 
recomenda-se a leitura do Despacho nº 5/2020, de 21 de abril. 

 2. Antes do pedido de matrícula ou de renovação da matrícula, procure, nos respetivos 
sites, a oferta curricular das escolas para onde se candidata. 

 
       Oeiras, 02 de maio de 2020  
       O Diretor 
       Domingos Santos 
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