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Nota Informativa 

AVISO MATRÍCULAS | 2020/2021 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 1º ANO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
O presente aviso resume o processo de matrícula para o ano letivo de 2020/2021, estabelecido no 

Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril e no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

(medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19), que se anexam. 

Prazo 

 Na educação pré -escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de matrícula para o 

ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho de 2020.  

 As matrículas recebidas até 30 de junho de 2020 são consideradas imediatamente após essa 

data para efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento posterior. 

Processo 

 
A matrícula é efetuada: 

 Via internet, na aplicação informática Portal das Matrículas 

(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso a autenticação através de: 

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. 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. 

 Em caso de absoluta impossibilidade de uso da via digital, a matrícula pode ser efetuada 

presencialmente, nos Serviços Administrativos da EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva, 

sitos na Rua Vila Nova da Barquinha, n.º 2, com apresentação de toda a documentação, das 

9:30 às 12:30 e das 14:00 às 16:00.   
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Quem se deve matricular: 
 

Educação Pré-Escolar: 

 a matrícula é facultativa e destina-se às crianças que completem 3 anos de idade até 15 de 

setembro, ou que, tendo mais de 3 anos, não tenham ainda idade para frequentar o 1º ciclo 

do ensino básico; 

 a matrícula de crianças que completem 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro é 

aceite a título condicional, tornando-se definitiva se existir vaga nas turmas já constituídas, 

depois de aplicadas as prioridades definidas na lei. 

 

1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico: 

 a matrícula é obrigatória para as crianças que completem 6 anos até 15 de setembro 2020; 

 as crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 

podem ingressar no 1.º ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de 

educação, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já 

constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas no n.º 1 do artigo 11.º do 

despacho normativo. 

 

Número de estabelecimentos a colocar no boletim de matrícula 

 

Número de estabelecimentos a colocar no boletim de matrícula, de acordo com o número 3 do Artigo 

7º do Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, o encarregado de educação deve indicar cinco 

estabelecimentos de ensino, por ordem de preferência, podendo estes pertencer a diferentes 

Agrupamentos de Escolas. 

 

 

 

Rio Maior, 30 de abril de 2020 

O diretor 

Paulo Jacinto Correia de Almeida 
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