
 

 
 

  
  
                                    
  
  

 
Ano Letivo 2020/2021 

  

 Informam-se todos os interessados que os registos de primeira matrícula, renovações de 

matrícula e pedidos de transferência de escola para a educação pré-escolar e matrículas no 1º ano 

do 1º ciclo do ensino básico decorrem de 04 de maio a 30 de junho  

  

Os registos de matrícula nos outros anos iniciais de ciclo, 5º,7º e 10º anos de escolaridade, e as 

renovações de matrículas e os pedidos de transferência de escola nos 1º,2º,3º ciclos do ensino 

básico e ensino secundário a partir de 26 de junho. 

 

O pedido de matrícula/renovação de matrícula deverá ser efetuado de forma eletrónica no Portal 
das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt) 

 

Para utilizar o serviço o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das seguintes 
autenticações: 

1. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou do cartão de cidadão 
2. Cartão de Cidadão 
3. Chave móvel Digital 

 

Em caso de dúvidas, no preenchimento ou acesso ao portal, podem ligar para os Serviços 
Administrativos deste Agrupamento nos dias úteis, das 09:30 às 12:00 e das 14:30 às 17:00 horas. 

Nos casos em que, comprovadamente, não consigam efetuar a matrícula/renovação de forma 
eletrónica, devem contactar os Serviços Administrativos, no sentido de se encontrar em 
conjunto, uma forma para a poder efetuar. 
 

 
 
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/


 

 

 
 
No ato de Matrícula, o Encarregado de Educação deve apresentar os seguintes documentos: 

 

1. Cartão de cidadão do aluno e do encarregado de educação. No caso de o aluno não 

possuir cartão de cidadão deve entregar o documento de identificação de que é 

portador (cédula, BI, passaporte…) e ainda o número de contribuinte, n.º da segurança 

social e número de utente (apenas nos casos que não possuam cartão de cidadão) 

2. 1 Foto; 

3. Comprovativo de residência do encarregado de educação (cópia do recibo da 

luz/gás/água ou declaração da Junta de Freguesia); 

4. Comprovativo do local de trabalho do encarregado de educação (declaração da 

entidade patronal ou recibo de vencimento); 

5. Boletim de vacinas; 

6. Carta da segurança social com respetivo escalão atribuído ao aluno.     

 

 

 

 

 


