
                                                                     

 

Caríssimo/a Encarregado/a de Educação, 

Antes de mais, queremos cumprimentá-lo/a, desejando que se encontre bem, assim 
como todos os seus. 

O propósito desta nossa comunicação é informá-lo/a sobre o processo de matrícula 
e renovação de matrícula do/a seu/sua educando/a para o ano letivo 2020/2021. 

Perante o atual estado de pandemia em que vivemos e de modo a evitar o mais 
possível deslocações às escolas, com o objetivo de prevenir situações de contágio da 
Covid-19, recebemos da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC) a indicação de que todos/as os/as encarregados/as de educação devem 
realizar os procedimentos de matrícula e/ou renovação de matrícula do/a respetivo/a 
educando/a, preferencialmente, através do Portal das Matrículas, que se encontra 
acessível no seguinte endereço: 
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

Nesse sentido e de acordo com a referida comunicação da DGEEC, informamos que 
os registos da primeira matrícula, renovações de matrícula e pedidos de 
transferência de Jardim de Infância na Educação Pré-Escolar, bem como a 
matrícula no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, podem já ser realizados e 
decorrem até ao dia 30 de junho. 

Relativamente aos registos de matrícula nos outros anos iniciais de Ciclo, 5º, 7º e 
10º anos, as renovações de matrícula e os pedidos de transferência de escola 
nos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário decorrem 
somente a partir de 26 de junho. 

Para aceder ao Portal das Matrículas, pode recorrer a uma das seguintes formas de 
autenticação: 

1. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

2. 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 

3. Chave Móvel Digital - para a autenticação com recurso à Chave Móvel 
Digital é necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de Chave, 
sendo que 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  

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital


Para um melhor conhecimento sobre este assunto, partilhamos o seguinte link: 
http://pmat.dgeec.mec.pt/ 

Caso não possua meios informáticos e/ou não consiga autonomamente preencher e 
submeter o processo de matrícula e/ou renovação de matrícula do/a seu/sua 
educando/a, solicitamos que imprima e preencha o documento que se encontra anexo 
a esta comunicação e que o devolva (devidamente preenchido), para que possamos 
ter os consentimentos necessários para proceder internamente ao registo eletrónico da 
matrícula e/ou renovação de matrícula do/a seu/sua educando/a. 

No caso de ser necessário a sua presença para efetuar o preenchimento da matrícula 
e/ou renovação de matrícula, os Serviços Administrativos do nosso Agrupamento, logo 
que seja possível, entrarão em contacto telefónico consigo para dar seguimento ao 
processo. 

Para mais detalhes relativos aos procedimentos de matrícula e/ou renovação de 
matrícula para o ano letivo 2020/2021, consulte as perguntas frequentes da 
Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

Com os melhores cumprimentos, 

A Equipa Diretiva 
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