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MATRÍCULAS  PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO   

Ano Letivo 2020/2021 

4 de maio a 30 de junho 

 

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

DL nº 14-G/2020 - Capítulo IV 

  
1.O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via internet no 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  

 
2.  Após submeter a matrícula, terá que enviar um email para matriculas20-21@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 
indicando o nome do aluno, o nº de matrícula do portal e anexar os documentos necessários que não anexou à 
matrícula. 
 
 
3. Nos serviços administrativos: (só se realiza a matricula em casos excecionas em que, comprovadamente, 
não é possível efetuar a matrícula em casa e com a apresentação de todos os documentos necessários). 
 Este atendimente é feito através de marcação prévia para o telefone 256752782. 
 
 
4. Email para envio de documentos e dúvidas: matriculas20-21@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 
 
5. Datas Importantes: 
 
 - Afixação das listas de alunos que requereram a matrícula  e a quem foi renovada a matrícula – 5 de julho 
 
    - Afixação das listas dos alunos admitidos – 21 de julho 
 
 - Prazo de reclamação sobre as listas de admitidos – de 21 de julho  a 28 de julho 
 
 - Afixação das Turmas – 14 de agosto 
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6. Documentos necessários para a matrícula: 

 - Cartão de Cidadão do aluno e pin de morada, para alunos estrangeiros que não tenham CC, entregam 

Passaporte ou Título de Residência, NIF, NISS e Nº Utente; 

  

 - Cartão de Subsistema, se aplicável (ADSE, ADM, SAMS, etc…); 

 

 - Cartão de seguro de saúde, se aplicável; 

 

 - 1 fotografia; 

 

 - Boletim de vacinas atualizado; 

 

 - Declaração da Segurança Social com o Escalão de Abono de Família de 2020 (para efeitos de auxílios 

económicos, no caso de ser 1º, 2º ou 3º escalão, com assinatura válida); 

 

 - Relatório médico comprovativo em caso de situações de necessidades especiais; 

 

 - Cartão de Cidadão do pai e da mãe e pin de morada do encarregado de educação; 

 

 - Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação e pin de morada quando diferente do pai ou da mãe; 

 

 - Comprovativo de residência e/ou local de trabalho do encarregado de educação; 

 

 - Comprovativo da Composição do Agregado Familiar validado pelas Finanças; 

 

 - Informações necessárias relativamente ao pai e à mãe sobre: naturalidade, morada, contato, profissão, 

local de trabalho, situação no emprego (trabalha por conta própria ou por conta de outrem) e habilitações. 

 

                                                                    A Diretora 
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