
                
                                        

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA 

Do 2º ao 12º Ano 

Ano Letivo 2020/2021 

Despacho Normativo nº 6/2018, 12/04, alterado pelo Despacho Normativo nº 5/2020, 21/04 

DL nº 14-G/2020 - Capítulo IV 

 

Do 2º ao 12º  -  até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação escolar do aluno 

 

1. A renovação de matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da primeira 

matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico e até à conclusão do ensino secundário, 

em qualquer uma das suas ofertas educativas, sem prejuízo do disposto no artigo 9.º 

quando ocorra transferência de estabelecimento ou transição de ciclo. 

2. A renovação de matrícula para cada início de ciclo e a renovação de matrícula que 

implique transferência de estabelecimento de educação e de ensino devem ser efetuadas 

nos termos dos números  1 a 5 do artigo 7.º e no prazo estipulado no n.º 3 do artigo 8.º. 

3. A renovação de matrícula é efetuada, até ao 3.º dia útil subsequente à definição da 

situação escolar do aluno, eletronicamente, através do Portal das Matrículas - 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt - com recurso a: 

• Credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

• Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de Cidadão é 

necessário o Cartão de Cidadão e o respetivo PIN de autenticação, um leitor 

de cartões ligado a um computador com acesso à Internet e ter instalado no 

computador o plugin Autenticação.Gov (disponível 

em: https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx)   

• Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital 

é necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de Chave. 

Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave Móvel Digital e 

ao processo de autenticação em https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-

movel-digital  
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4. Na renovação de matrícula o Estabelecimento de Ensino verifica: 

• O nº do cartão de cidadão e a sua validade do aluno 

• O NIF do aluno 

• O NSNS, o nº de cartão de utente de saúde/beneficiário 

• A identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se 

aplicável 

• O NISS do aluno beneficiário da prestação social de abono de família que seja 

pago pela Segurança Social 

• Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validado pela 

Autoridade Tributária, nos casos em que a matrícula se processa ao abrigo do 

previsto na subalínea IV) da alínea a) do nº 1 do artº 2º ou que se pretendam 

mobilizar como critérios de seriação as prioridades 3ª do nº 2 do artº 10º, 3ª 

do nº 1 do artº 11º e a 2ª do nº1 do artº 12º  

5. Após submeter a renovação de matrícula terá que enviar um email para matriculas20-

21@ae-esmoriz-ovarnorte.pt indicando o nome do aluno, o nº de renovação de matrícula 

do portal, a turma do ano 2019-2020  e anexar os documentos necessários. 

6. Nos serviços administrativos só se realiza a renovação de matrícula em casos 

excecionais em que, comprovadamente, não é possível efetuar a matrícula em casa. Este 

atendimento é feito através de marcação prévia para o telefone 256752782. 

7. Email para envio de dúvidas: matriculas20-21@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

8. Afixação das listas de alunos que requereram a matrícula e a quem foi renovada a 

matrícula – 15 de julho. 

 
                                                                                                       

                                                                                                          
                                                                                                  

                                           A Diretora, 
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