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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

ANO LETIVO 2020/ 2021 

As matrículas e renovações de matrículas para o ano letivo 2020/2021 obedecem ao estabelecido no Decreto-Lei 

nº 14-G/2020, de 13 de abril e o Despacho Normativo nº5/2020, de 21 de abril. 

 A renovação de matrícula é efetuada eletronicamente, pelo(a) Encarregado(a) 

de Educação, até ao 3º dia útil após a definição da situação escolar do(a) 

aluno(a); 

 Assim, no agrupamento de escolas de Arraiolos, a renovação da matrícula deve 

ser feita entre dia 3 de julho (6ª feira) e 8 de julho (4ª feira), para todos os 

alunos que frequentaram turmas do 1º ao 12º ano; 

 Por questões que se prendem com o envio de dados para a Segurança social e 

as Renovações de matrícula em Cursos Profissionais e CEF devem ser efetuadas 

no mesmo período, apesar de alguns alunos ainda não terem terminado as suas 

atividades letivas e não terem ainda definida a sua situação final. 

 No entanto, estes pedidos de renovação de matrícula efetuados pelos 

Encarregados de Educação ficarão no estado “A Aguardar validação” 

 Para os(as) alunos(as) que não tiverem a sua situação definida aplica-se o 

referido no primeiro ponto (caso dos alunos que realizam provas de 

equivalência à frequência); 

 A renovação da matrícula é obrigatoriamente realizada online, no Portal das 

Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home); 

 Documentos necessários: Cartão de Cidadão do(a) Encarregado(a) de Educação 

e do(a) aluno(a); 

 Para aceder ao Portal das Matrículas precisa de fazer a autenticação através de: 

 

 Credenciais de acesso ao Portal das Finanças (código usado para fazer o 

IRS)      OU 

 Cartão de Cidadão - caso prefira usar o cartão de cidadão tem que ter os 

códigos de autenticação (PIN) do(a) Encarregado(a) de Educação e do(a)  

aluno(a) que vai matricular e um leitor de cartão de cidadão ligado a um 

computador com Internet e ter instalado no computador o plugin 

Autenticação.Gov (disponível em https://www.autenticacao.gov.pt/cc-

aplicacao)     OU 

 Chave móvel digital - para autenticação com chave móvel digital é 

necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de chave. 

Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave Digital e 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://www.autenticacao.gov.pt/cc-aplicacao
https://www.autenticacao.gov.pt/cc-aplicacao
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ao processo de autenticação em  

https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/a-chave-movel-digital 

 

 No caso de ser impossível efetuar a renovação de matrícula, por falta de meios 

informáticos, poderão realizá-la presencialmente na sede do Agrupamento, 

mediante marcação prévia. Os interessados devem entrar em contacto com os 

Serviços Administrativos da Escola através do email secretaria@aearraiolos.net  

ou do telefone 266490400, para agendamento; 

 No ato presencial de matricula devem ser cumpridas as regras de 

distanciamento social e medidas sanitárias; 

 Para matrícula na modalidade de ensino artístico especializado, deve o(a) 

Encarregado(a) de Educação estar na posse de uma declaração de vaga, a 

solicitar no estabelecimento de ensino da modalidade de ensino artístico 

especializado que o(a) seu(sua) educando(a) pretende frequentar, a qual irá ser 

solicitada no preenchimento do pedido de matrícula. 

 

 Porque o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto sugerimos 

que os Encarregados de Educação iniciem desde já o pedido de 

matrícula/renovação no Portal de Matrículas, preenchendo os 3 primeiros 

passos (Consentimentos, Dados do Encarregado de Educação, Dados Gerais 

do Aluno) deixando apenas para ser preenchido após a publicação das pautas 

o 4º passo (Dados da matrícula) e a submissão do pedido. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 26 de junho/ 2020 

 

O Subdiretor 

José Maria Páscoa 
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