AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS – 150393
ESCOLA BÁSICA DR. JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS

Matrícula e Renovação de Matrícula

Ano letivo 2021/2022
De acordo com o emanado no Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril, informam-se
os (as) Srs.(as) Encarregados(as) de Educação que o processo de matrícula deverá ser efetuado
eletronicamente na aplicação Portal das Matrículas
(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home)
Para utilizar o Portal das Matrículas o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das
seguintes formas de autenticação:



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 Net e ter instalado no computador o plugin Autenticação.Gov
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

Mais se informa que nos anos de continuidade em que os encarregados de educação não têm de
realizar nenhuma escolha no que se refere à escola, disciplina de opção (Educação Moral e
Religiosa) ou alteração do próprio encarregado de educação a renovação de matrícula é
automática. Nestas situações não há nenhuma alteração a fazer aos dados do aluno em relação
ao ano letivo anterior, a escola promove a sua renovação para o novo ano letivo, assumindo que
tudo se mantém igual (à exceção de transitar de ano ou não).

A escola pode de solicitar informação adicional aos encarregados de educação, se se prender
com a obtenção de dados relevantes para o processo individual do aluno que, por alguma razão,
não tenham sido recolhidos no ano anterior e não constem do processo em escola.
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Esses dados relevantes são os seguintes:
Dados do Encarregado de Educação:
Dados do/a Aluno/a:
 Nome Completo
 Nome Completo
 Nacionalidade;
 Data de Nascimento;
 País de Nascimento;
 Sexo;
 Data de Nascimento;
 Nacionalidade;
 Número e Tipo de Documento de Identificação;  País de Nascimento;
 Número de Identificação Fiscal;
 Número e Tipo de Documento de Identificação;
 Número de Identificação da Segurança Social ou  Número de Identificação Fiscal;
Número da Caixa Geral de Aposentações;
 Número de Identificação da Segurança Social;
 Morada de Residência;
 Número de utente do Serviço Nacional de Saúde ou
 Morada do Local de Trabalho, caso seja utilizada de outros sistemas de saúde de que o/a aluno/a seja
para critério de seriação;
beneficiário;
 Correio Eletrónico;
 Necessidades específicas, caso esta informação
deva ser utilizada como critério de seriação;
 Contacto Telefónico
 Filho(a) de pais estudantes menores, caso esta
informação deva ser utilizada como critério de
seriação;
 Morada de Residência;
 Correio Eletrónico;
 Contacto Telefónico.
A escola poderá, a título excecional, com marcação prévia, (solicitada e confirmada) via e-mail
(secretaria@ealavra.pt) apoiar o preenchimento que venha a ser solicitado pelos EE,
nomeadamente:
a) EE que tenham dificuldade ou não saibam utilizar as credenciais do Portal das Finanças,
do cartão de cidadão e/ou da chave móvel digital;
b) EE que não tenham leitor de cartão de cidadão;
c) EE que são estrangeiros e que não possuam o NIF e a respetiva senha do Portal das
Finanças;
d) EE que não possuam meios tecnológicos para proceder às alterações (Internet,
computador).
Por fim, disponibiliza-se o calendário para as matrículas/renovações:

Educação pré-escolar e 1.º ano
2.º ao 7.º ano
8.º ao 10.º ano

Matrículas/Renovações Encarregados de Educação
15/04 a 14/05
10/07 a 16/07
18/06 a 30/06
O Diretor
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