AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ANDRÉ SOARES (150952)

Onde fazer as matrículas e quais os prazos?
Em tempos de pandemia, as matrículas (pré escolar e 1º ano do 1º ciclo) devem ser feitas
preferencialmente online, no Portal das Matrículas, evitando que alunos e encarregados de
educação se desloquem às escolas.
O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de
matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos
ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação,
privados e IPSS ou equiparados.
As matrículas para o ano letivo 20/21 terão início no dia 4 de Maio até ao dia 30 de junho.
O Portal das Matrículas está disponível em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à
autenticação através do cartão de cidadão, (não é necessário ter um leitor de cartões para o
cartão do cidadão — basta que tenha o PIN do documento de identificação) Pode ainda aceder ao
site através das credenciais de acesso ao Portal das Finanças, mas também da chave móvel digital.

RENOVAÇÕES:
A renovação da matrícula para o pré-escolar é efetuada até ao dia 15 de junho.
Relativamente aos restantes anos, o processo é automático, exceto para os alunos do 5.º, 7.º e
10.ºanos e para aqueles que pretendam mudar de estabelecimento de ensino.
O ano letivo foi prolongado até ao dia 26 de junho. Segundo o despacho “a renovação de
matrícula é efetuada eletronicamente, até ao terceiro dia útil subsequente à definição da situação
escolar do aluno, Os alunos têm que saber se transitaram de ano para que a renovação da
matrícula possa ser feita.

De salientar que, para esclarecer dúvidas sobre as matrículas, caso queira fazer a inscrição sem
sair de casa, pode contar com apoio através da linha telefónica 253214430 - 961536362 das
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
As matrículas presenciais continuam a ser possíveis mediante uma marcação prévia através do
endereço de email matriculas@aeandresoares.pt ou linha telefónica 253214430 - 961536362.
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