
                                                                       
 

MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS 2020/2021 

 5.º, 7.º e 10.º ANOS: 2 a 6 de julho 

 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º ANOS: 2 a 8 de julho    

 (ensino regular e ensino profissional) 

 

A Renovação da matrícula na educação pré-escolar e em todos os anos não iniciais de 

qualquer dos ciclos dos ensinos básico e secundário deixa de ser automática e passa a 

constituir-se num ato formal (alínea g) do no 1 do artigo 2.º do Despacho normativo n.º 

5/2020, de 21 de abril). Assim, o encarregado de educação deve realizar, no Portal das 

Matrículas, a renovação da matrícula na educação pré-escolar ou no ano de escolaridade 

que vai frequentar na mesma escola/Jardim de Infância em 2020/2021. 

 
 

 
PORTAL DAS MATRÍCULAS 
 

Para utilizar este serviço 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 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 

Mais informações em  https://pmat.dgeec.mec.pt/  
 

Para as situações em que não é possível apresentar o pedido de matrícula e de 

renovação através do Portal, o mesmo pode ser realizado, presencialmente, nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento. Para este efeito, o Encarregado de Educação deverá 

proceder ao seu agendamento prévio na página do Agrupamento 

(https://aecidadela.pt/matriculas-2020-2021/) 
 

Porque o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto, sugerimos que os 

Encarregados de Educação iniciem desde já o pedido de matrícula/renovação preenchendo 

os 3 primeiros passos (Consentimentos, Dados do Encarregado de 

Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando apenas para ser 

preenchido o 4º passo (Dados da matrícula) e a submissão do pedido, 

nas datas indicadas acima. 
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