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Matrículas e Renovação de Matrículas 2020/2021 
(a partir de 26 de junho, de preferência após conhecer a situação escolar do seu educando) 

 
Despacho Normativo n.º5/2020, de 21 de Abril e Decreto-lei n.º14-G/2020, de 13 de Abril 

 

No presente ano letivo e seguindo as orientações do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, os pedidos 

de MATRÍCULA, RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA deverão ser 

efetuados preferencialmente através do PORTAL DAS MATRÍCULAS em: 
 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 
 

esta aplicação permite, mediante consentimento prévio, fornecer toda a informação e documentação 

necessária à instrução do processo de matrícula. 

 

PROCEDIMENTOS: 

O Portal só estará DISPONÍVEL A PARTIR DE 26 DE JUNHO.  Para utilizar este serviço o Encarregado de 

Educação pode recorrer a uma das três formas de autenticação (consultar Portal das Matrículas). 

 

PRAZOS: 

1. A partir de 26 de junho e até dia 9 de julho: 

a. Para a renovação de matrícula e transferência de escola da Educação Pré-Escolar; 

b. Para a renovação de matrícula e transferência de escola do 2º ano ao 12º ano; 

c. Para os alunos que frequentam o 9º ano e que pretendam efetuar matrícula no 10.º 

ano: 

 No ato de matrícula no 10.º ano, deve indicar-se, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos 

de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida, assim como o curso 

ou cursos pretendidos. 
 

2. MATRÍCULA nas turmas de PCA - 6.ºano e de PCA - 7.ºano deverá, ainda efetuar-se a PRÉ-

INSCRIÇÃO. 

 

DOCUMENTOS: 

 Inscrição nas AEC (1.ºCEB)  

 Termo de responsabilidade para frequência das piscinas (2.º ao 12.ºano)  

 Autorização de Saída (5.º ao 12.ºano)  

 Transportes Escolares (para os alunos que ainda não preencheram)  

 Candidatura ao Subsídio Escolar (na Autarquia para alunos do 1.ºciclo e com documento do 

agrupamento - restantes alunos: formulário próprio) 
 

Todos os documentos devem ser enviados para o email secretaria.geral@aepenacova.pt ou enviados pelo 

correio para a escola sede.  

Em caso de dúvidas, ou caso não consiga aceder ao Portal das Matrículas, solicite apoio aos Serviços 

Administrativos, telefonicamente ou via email. 
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