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MATRÍCULAS - 2020/2021 

Pré-Escolar/1º Ciclo 

 
Informam-se todos os interessados que, de acordo com  o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, conjugado com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo 

Despacho Normativo n.º 5/2020 de 21 de abril, na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, o período 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. 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente via Internet, no portal 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ com recurso à autenticação através de cartão de 

cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  

Os Encarregados de Educação que não consigam aceder ao portal supracitado, poderão 

efetuar a matrícula presencialmente (excecionalmente) e por marcação prévia, nos Serviços 

Administrativos da Escola Sede do Agrupamento, solicitada e confirmada via e-mail 

(secretaria@agrmondimbasto.com) ou telefonicamente (938597469). 

I. No ato de matrícula, os Serviços Administrativos recolhem: 

• O número de identificação fiscal (NIF) de todas as crianças e alunos, no caso de o 

terem atribuído; 

• Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela 

Autoridade Tributária; 

• O número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 

• O número de cartão de utente de saúde/ beneficiário, a identificação da entidade e o 

número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 

• O número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e alunos 

beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela segurança social; 
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• Dados do boletim de vacinas atualizado; 

• Duas (2) fotografias tipo passe (ou foto em formato digital: jpg ou png). 

• Comprovativo da morada de residência 

• Comprovativo da morada da atividade profissional 

 

II. No ato de matrícula, os Serviços Administrativos recolhem ainda: 

• Dados que permitem uma adequada identificação do encarregado de educação, 

nomeadamente tipo e número de documento de identificação, número de identificação 

fiscal (NIF), no caso de o terem atribuído, contactos, morada, data de nascimento e 

habilitações. 

O disposto neste número está sujeito aos limites constitucionais e legais, designadamente 

ao    previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e 

tratamento desses dados. 

 

Caso deseje beneficiar dos Serviços de Ação Social Escolar (SASE) deve ainda: 

•  Preencher o Boletim de Ação Social Escolar que se encontra neste site (na mesma 

página das Matrículas), e enviar para o e-mail  secretaria@agrmondimbasto.com.  

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril - Estabelece os procedimentos da matrícula 
e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 
 
Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril - Procede à alteração do Despacho 
Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, que estabelece os procedimentos de matrícula e 
respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 
 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril - Estabelece as medidas excecionais e temporárias 

na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

 
A Diretora 

Deolinda Isabel Costa Coutinho 
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