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MATRÍCULAS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 2020/2021 

 Exmo.(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

 O Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo 

5/2020, de 21 de abril, (doravante Despacho Normativo) estabelece os procedimentos da 

matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 

Sem prejuízo do disposto no Despacho Normativo nº 5/2020, de 21 de abril, no ano de 2020, 

é aplicável o disposto nos artigos 11.º a 13.º do Decreto-Lei n.º 14 - G/2020, de 13 de abril. 

1. A renovação de matrícula no portal das matrículas, via online, realiza-se entre os dias 2 e 

10 de julho (exceto os alunos que concluíram o 9.º ano que será de 2 a 6 de julho). 

2. A matrícula é apresentada online no Portal das Matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ com recurso à autenticação através de cartão de 

cidadão (chave móvel digital) ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças, após a 

saída dos resultados escolares. Para os alunos que se vão matricular nos 5.º, 7.º e 10.º 

anos de escolaridade, o Encarregada/o de Educação indica, até cinco estabelecimentos 

de educação ou ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida. 

O pedido de matrícula para os alunos sem conectividade, é presencial (escola Dr. Azeredo 

Perdigão e D. Duarte), utilizando as credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou o cartão 

de cidadão. Neste caso, deverá ter na sua posse os códigos de autenticação (PIN) do/a 

encarregado/a de educação e do/a aluno/a a matricular, de acordo com o seguinte calendário: 

Ciclos Dias Horário 

9.º ano (para o 10.º ano) 2, 3 e 6 de julho 9.00 - 12.00 h               14.00 - 16.45 h 

 1.º Ciclo  6 e 7 de julho 9.00 - 12.00 h               14.00 - 16.45 h 

 2.º Ciclo 8 e 9 de julho 9.00 - 12.00 h               14.00 - 16.45 h 

3.º Ciclo 9 e 10 de julho 9.00 - 12.00 h               14.00 - 16.45 h 

 



Página 2 de 2 

 

Só será permitida a entrada, nos Serviços de Administração Escolar, de um aluno/EE de cada 

vez pelo que devem aguardar no exterior dos pavilhões, de acordo com as orientações 

prestadas pelos Assistentes Operacionais e no respeito pelas normas sanitárias emitidas pela 

Direção Geral de Saúde (DGS). 

3. Os alunos do 1.ºciclo devem indicar se pretendem ou não frequentar a disciplina de 

Educação Moral Religiosa Católica ou outra confissão religiosa e as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) propostas (Atividade Física e Desportiva e Atividade 

Lúdico-Expressivas). 

4. Os alunos que vão frequentar pela 1.ª vez as escolas com 2.º e 3.º ciclos e que necessitam 

de transporte têm de entregar nos serviços de administração escolar ou enviar para 

secretaria@aeviseunorte.pt os documentos relativos ao transporte escolar (ficha de 

candidatura e nome da empresa de transporte - ver anexo 1). 

5. Os alunos que frequentarão no próximo ano letivo o 7.º ano de escolaridade têm de 

proceder à escolha da 2.ª Língua Estrangeira (Francês ou Espanhol) e à opção da 

Componente Artística: Oficina de Artes Visuais ou Ensino da Música. 

6. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos devem indicar se pretendem ou não frequentar a disciplina 

de Educação Moral Religiosa Católica ou outra confissão religiosa. 

7. Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) estarão disponíveis para prestar todos os 

esclarecimentos relativos à matrícula dos alunos do 10.º ano de escolaridade (em caso de 

dúvidas contactar a Psicóloga Amália Cussecala: amaliacussecala@aeviseunorte.pt ou 

pelo telemóvel-914008904). 

8. Em caso de dúvidas os Encarregados de Educação devem contactar telefonicamente os 

Serviços de Administração Escolar pelos telefones 232414665 (Escola Básica Dr. Azeredo 

Perdigão) e 232414659 (Escola Básica D. Duarte). 

 

Abraveses, 25 de junho de 2020 

O Diretor 

José Alexandre Ramos Rodrigues 


