AVISO
Renovação de Matrícula 2020/2021
1. Legislação aplicável: Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo
Despacho Normativo nº5/2020, de 21 de abril; Decreto-lei nº14-G/2020, de 13 de abril
(Artigos 11º, 12º e 13º);
2. Prazo de renovação de matrícula para alunos do ensino básico e secundário
(Cursos Científico-Humanísticos): 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ano
- 03 a 07 de julho de 2020;
3. Prazo

de

renovação

de

matrícula

para

alunos

do

secundário

(cursos

profissionais) – 16 a 20 de julho de 2020;
4. Procedimentos:
a) O pedido de renovação de matrícula é efetuado, obrigatoriamente, via internet, no
Portal das Matrículas, no seguinte endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt ;
b) Para se autenticar no Portal das Matrículas, o/a encarregado/a de educação poderá
utilizar o código de autenticação da Autoridade Tributária, o cartão do cidadão ou a
chave móvel digital;
c) Excecionalmente, e apenas para aqueles que não consigam fazê-lo por motivos
justificados, o apoio presencial só será realizado por marcação prévia, devendo ser
solicitado aos serviços administrativos, através do nº 234 600 540 ou via email para:
secretaria.alunos@esmcastilho.pt;
d) Sempre que a renovação de matrícula, em qualquer ano de escolaridade, implique a
transferência de estabelecimento de ensino ou a renovação de matricula para
frequência de ano inicial de ciclo (5º, 7º e 10º), o encarregado de educação deve
indicar, sempre que possível, por ordem de preferência, 5 estabelecimentos de
educação ou de ensino à sua escolha. O ingresso no estabelecimento de ensino está
condicionado à existência de vaga, depois de aplicadas as prioridades definidas no
artigo 11.º do supracitado Despacho Normativo;
e) Na renovação para o 10º ano, no caso do ensino profissional, o encarregado de
educação ou o aluno, quando maior de idade, deve indicar por ordem de preferência
os cursos pretendidos;
f) Documentos necessários no ato de matrícula no portal:
− Número de identificação fiscal (NIF) das crianças ou alunos, no caso de o
possuírem;
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− Número de cartão de utente de saúde/beneficiário (NSNS);
− Identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se
aplicável;
− Número de identificação da segurança social (NISS) das crianças ou alunos;
− Beneficiários da prestação social de abono de família que aufira da Segurança
Social;
− Dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela Autoridade
Tributária, nos casos em que a matrícula se processa ao abrigo do previsto na
subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º ou que se pretendam mobilizar
como critérios de seriação as prioridades 3.ª do n.º 2 do artigo 10.º, 3.ª do n.º
1 do artigo 11.º e a 2.ª do n.º 1 do artigo 12.º da legislação supra referida:
− Comprovativo da morada da área de residência;
− Comprovativo da morada da atividade profissional;
g) Caso na matrícula eletrónica seja autorizada a digitalização da fotografia para efeitos
de constituição do processo do(a) aluno(a), bem como de emissão do cartão do
aluno, e não tenha realizado o seu carregamento, terá de a enviar/entregar
posteriormente nos serviços administrativos:
− Fotografia tipo passe, atualizada à data de matrícula;
h) Caso o/a encarregado/a de educação pretenda matricular o aluno/a em AEC e/ou
Educação Moral e Religiosa, para além dos documentos atrás apresentados, deverá
enviar o documento respetivo para o email: geral@esmcastilho.pt, identificando no
assunto o nº da matrícula atribuído no Portal das Matrículas:
− Documento de inscrição nas AEC – 1º CEB
− Documento de inscrição na disciplina de EMR
i) Os alunos do ensino secundário com idade igual ou superior a 16 anos, caso optem
por frequentar a disciplina de EMR devem manifestar expressamente essa opção.
Para tal devem utilizar o requerimento:
− Requerimento_Oferta_escola_EMR_10-11-12_Anos
j) No caso da renovação de matrícula para o 7º, 10º e 12º anos, deverão ser indicadas
as disciplinas de oferta obrigatória, de frequência facultativa e as de opção
pretendidas, preenchendo para o efeito o documento respetivo, que deverão ser
enviadas para o email: geral@esmcastilho.pt, identificando no assunto o nº da
matricula atribuído no Portal das Matriculas e o nome do aluno. Deverá também ser
enviada a declaração de consentimento Informado.
− Requerimento oferta escola 7º Ano
− Requerimento oferta escola 10º, 11º e 12º ano
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− Declaração consentimento informado
NOTA: Os documentos em pdf podem ser descarregados e preenchidos utilizando, no
Acrobat Reader DC, a ferramenta de assinatura que permite escrever texto.

Águeda, 23 de junho de 2020.
O Diretor
__________________________________
(Francisco Manuel Guedes Vitorino)
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