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Matrículas na Educação Pré Escolar e 1º Ano     

Ano Letivo 2020/2021 
De 4 de maio a 30 de junho de 2020 

 
Apresentação do pedido 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via Internet 
na aplicação Portal das Matrículas: 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Formas de autenticação:  

 cartão de cidadão,  

 chave móvel digital ou  

 credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Não sendo possível, o pedido de matrícula pode ser apresentado de modo 
presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação e de ensino 
da área da residência do aluno. 

 

- No ato de matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de 
preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre 
que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida.  

 

- A matrícula considera-se condicional, só se tornando definitiva quando 
estiver concluído o processo de distribuição das crianças e dos alunos 
pelos estabelecimentos de educação e de ensino. 
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No ato de matrícula, os estabelecimentos de educação e de ensino 
recolhem de todas as crianças e alunos: 

 o número de identificação fiscal (NIF), 

 os dados relativos à composição do agregado familiar por último 
validados pela Autoridade Tributária,  

 o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS),  

 o número de cartão de utente de saúde/beneficiário,  

 a identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de 
saúde, se aplicável, e 

  o número de identificação da segurança social (NISS) das 
crianças e alunos beneficiários da prestação social de abono de 
família que seja pago pela segurança social. 

- No ato de matrícula, os estabelecimentos de educação e de ensino 
recolhem dados que permitem uma adequada identificação do 
encarregado de educação, nomeadamente: 

 tipo e número de documento de identificação,  

 número de identificação fiscal (NIF), 

 contactos, morada, data de nascimento e habilitações. 

Os dados solicitados estão sujeitos aos limites constitucionais e legais, 
designadamente ao previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, no que 
diz respeito ao acesso e tratamento desses dados. 

Legislação em vigor: 
- Despacho Normativo n.º 5/2020 e Decreto-Lei n.º 14-G/2020 
 
Portal das Matrículas - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=egd6oNPsuUk 

A Direção 
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  Renovação de Matrículas  
Ano Letivo 2020/2021 

Educação Pré-Escolar - 5 de maio - 15 de junho  
2.º ano ao 10.º ano – final ano letivo 

 
- Na educação pré-escolar, a renovação de matrícula tem lugar nos 
anos escolares subsequentes ao da matrícula e cessa no ano escolar em 
que a criança atinja a idade de ingresso na escolaridade obrigatória. 

- A renovação de matrícula tem ainda lugar nos anos escolares 
subsequentes ao da primeira matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino 
básico: 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano, 5.º ano, 6.º ano, 7.º ano, 8.º ano, 9.º 
ano e 10. º ano. 

- A renovação de matrícula é efetuada eletronicamente, até ao 3.º dia 
útil subsequente à definição da situação escolar do aluno. 

- A renovação de matrícula deve considerar-se condicional, só se 
tornando definitiva quando estiver concluído o processo de distribuição 
das crianças e dos alunos pelos estabelecimentos de educação e de 
ensino. 

- O pedido de renovação de matrícula é apresentado, 
preferencialmente, via Internet na aplicação Portal das Matrículas: 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Formas de autenticação:  

 cartão de cidadão,  

 chave móvel digital ou  

 credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 
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Não sendo possível, o pedido de renovação de matrícula pode ser apresentado de 
modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação e de 
ensino da área da residência do aluno. 

- Na renovação de matrícula, os estabelecimentos de educação e de 
ensino verificam: 

 O NIF das crianças e alunos, no caso de o terem atribuído; 

 O NSNS, o número de cartão de utente de saúde/beneficiário; 

 A identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de 
saúde, se aplicável; 

 O NISS das crianças e alunos beneficiários da prestação social de 
abono de família que seja pago pela segurança social; 

 Os dados relativos à composição do agregado familiar por último 
validados pela Autoridade Tributária, nos casos em que a 
matrícula se processa ao abrigo do previsto na subalínea iv) da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 2.º ou que se pretendam mobilizar como critérios de 
seriação as prioridades 3.ª do n.º 2 do artigo 10.º, 3.ª do n.º 1 do artigo 11.º 
e a 2.ª do n.º 1 do artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 5/2020. 

 

 

Legislação em vigor: 
- Despacho Normativo n.º 5/2020 e Decreto-Lei n.º 14-G/2020 
 
Portal das Matrículas - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=egd6oNPsuUk 

 
 
 

A Direção 
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Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na 
educação pré-escolar 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de 
dezembro, sucessivamente pela ordem indicada; 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro. 

No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como 
forma de desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as 
seguintes prioridades: 

1.ª Crianças com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos 
artigos 27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida 
pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro; 

2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da 
Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 60/2017, de 1 de 
agosto; 

3.ª Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens, que comprovadamente 
pertençam ao mesmo agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de 
educação e de ensino pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º; 

4.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 
ensino pretendido; 

5.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a 
sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

6.ª Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área 
de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

7.ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em 
anos, meses e dias; 
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8.ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 
educação e de ensino pretendido; 

9.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento 
interno do estabelecimento de educação e de ensino. 

3 - Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às 
crianças que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação e de 
ensino que pretendem frequentar, aplicando-se sucessivamente as prioridades 
definidas nos números anteriores. 

 

Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no 
ensino básico 

1.ª Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 
27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei 
n.º 116/2019, de 13 de setembro; 

2.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o 
ensino básico no mesmo agrupamento de escolas; 

3.ª Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao 
mesmo agregado familiar, que frequentam o estabelecimento de educação e de 
ensino pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º; 

4.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 
ensino pretendido; 

5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 
atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento 
de educação e de ensino pretendido; 

6.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade de 
entre estes aos alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado um 
estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas; 
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7.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em 
instituições do sector social e solidário na área de influência do estabelecimento de 
ensino ou num estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento 
de escolas, dando preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do 
estabelecimento de educação e de ensino escolhido; 

8.ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 
ensino; 

9.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação 
de matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo 
de estudos no estabelecimento de educação e de ensino. 

2 - Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser 
definidas no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino 
outras prioridades e ou critérios de desempate. 

 

Legislação em vigor: 
- Despacho Normativo n.º 5/2020  
 

 

Oferta Educativa AE D. Carlos I: 
 
 JI do Ral – Educação Pré-Escolar 
 EB de Lourel – 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar 
 EB da Várzea – 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar 
 EB D. Carlos I – 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Educação Pré-

Escolar  
 
Todos os Estabelecimentos de Educação e Ensino têm oferta de Oferta 

de CAF – Componente de Apoio à Família e AEC – Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 

 

 
 

A Direção 
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