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ALUNOS QUE NO ANO LECTIVO 2020/2021 IRÃO FREQUENTAR O 2º, 3º, 4º, 6º, 8º E 9º ANO 

   → O pedido de renovação de matrícula é apresentado pelo Encarregado de Educação, via Internet na aplicação 
Portal das Matrículas, através do endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com o recurso a uma das seguintes 
formas de autenticação:  

                 - Cartão de Cidadão (do Encarregado de Educação) 
                 - Chave móvel digital (do Encarregado de Educação) 
                 - Credenciais de acesso ao Portal das Finanças (do Encarregado de Educação) 

ALUNOS QUE NO ANO LECTIVO 2020/2021 IRÃO FREQUENTAR O 5º E 7º ANO 

  → O pedido de renovação de matrícula é apresentado pelo Encarregado de Educação, via Internet na aplicação 
Portal das Matrículas, através do endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com o recurso a uma das seguintes 
formas de autenticação:  

                 - Cartão de Cidadão (do Encarregado de Educação) 
                 - Chave móvel digital (do Encarregado de Educação) 

              - Credenciais de acesso ao Portal das Finanças (do Encarregado de Educação) 
→ No pedido de renovação de matrícula, o Encarregado de Educação, deve indicar por ordem de preferência  5 (cinco) 
estabelecimentos de ensino  cuja escolha de preferência é pretendida. 

ALUNOS QUE NO ANO LECTIVO 2020/2021 IRÃO FREQUENTAR O 10º ANO 

  → O pedido de renovação de matrícula é apresentado pelo Encarregado de Educação ou o aluno quando maior de 
idade, via Internet na aplicação Portal das Matrículas, através do endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com 
o recurso a uma das seguintes formas de autenticação:  

                 - Cartão de Cidadão (do Encarregado de Educação ou do aluno maior de idade) 

                 - Chave móvel digital (do Encarregado de Educação ou do aluno maior de idade) 
              - Credenciais de acesso ao Portal das Finanças (do Encarregado de Educação ou do aluno maior de idade) 
→ No pedido de renovação de matrícula, o Encarregado de Educação, deve indicar por ordem de preferência 5 (cinco) 
estabelecimentos de ensino cuja escolha de preferência é pretendida. 
→ Deve ainda indicar o curso pretendido entre os Curso Cientifico-Humanísticos, Cursos Profissionais, Cursos do Ensino 
Artístico Especializado, entre outros 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA RENOVAÇÃO DE MATRICULA 

 Cartão de Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação (ou documento equivalente)  

 Número de subsistema de saúde e identificação da entidade (ADSE, SAMS, Multicare,…) se aplicável; 

 Composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária, caso o Encarregado de Educação não seja o 
pai nem a mãe; 

 Comprovativo da morada da atividade profissional, se aplicável; 

 Fotografia tipo passe atualizada à data de matrícula  
 
 No caso de não ser portador do cartão de cidadão, para além dos documentos acima indicados, deverá ainda ser portador de: 

 Número de Identificação Fiscal (NIF) das crianças e alunos e Encarregado de Educação, no caso de o terem  atribuído; 

 Número de Utente de saúde/beneficiário (NSNS); 

 Número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e dos alunos beneficiários da prestação social de 
abono de família que seja pago pela segurança social; 

 Comprovativo da morada do Encarregado de Educação; 
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