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Renovação de Matrícula e Pedidos de Transferência para o ano letivo 

2020/2021 
(Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril e Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril)  

De 3 a 7 de julho 
 

Renovação de Matrícula ou Pedido de Transferência 
A renovação de matrícula é efetuada eletronicamente, até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação 

escolar do aluno (3 a 7 de julho). 
1. O pedido de renovação de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no Portal das 

Matrículas portaldasmatriculas.edu.gov.pt com recurso a uma das seguintes formas de autenticação:  

1.1. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

1.2. 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) 

1.3. 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 

 

2. Em caso de necessidade, o encarregado de educação poderá solicitar apoio aos Serviços Administrativos do 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, através do telefone n.º 253 831 971 ou através do email 

secretaria@aerosaramalho.pt   
 

3. Não sendo possível cumprir de acordo com o previsto no número anterior, o pedido de renovação de 

matrícula poderá ser apresentado de modo presencial nos serviços administrativos do agrupamento da área da 

residência do aluno, procedendo estes serviços ao registo eletrónico, devendo o encarregado de educação 

telefonar previamente para n.º 253 831 971, para ser marcado o horário de atendimento. 

 



 

2 
Matrículas/Renovação – 2020/2021  

4. No ato da renovação da matrícula, é recolhido: 

4.2. O número de identificação fiscal (NIF) da criança/aluno no caso e o ter atribuído; 

4.3. Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela Autoridade Tributária; 

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

4.5. O número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da entidade e o número relativo ao 

subsistema de saúde, se aplicável e 

4.6. O número de identificação da Segurança Social (NISS) da criança/aluno da prestação social do abono de 

família que seja pago pela Segurança Social. 

 

5. No ato da renovação da matrícula são recolhidos dados que permitem uma adequada identificação do 

encarregado de educação, número de identificação fiscal (NIF), no caso de o ter atribuído, contactos, morada, 

data de nascimento e habilitações. 

 

6. No ato da renovação de matrícula, o encarregado de educação indica por ordem de preferência, cinco 
estabelecimentos de educação e ensino para os 5.º e 7.º anos. A escolha do estabelecimento de ensino 
está condicionada à existência de vagas depois de aplicadas respetivamente as prioridades previstas no 
art.º 10.º e art.º 11.º, do Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril. Neste sentido, no ato da renovação 
de matrícula, é necessário dar atenção à ordenação das opções, em especial à 1.ª opção. A 1.ª opção é a 
escola que o encarregado de educação pretende que o seu educando frequente no ano letivo seguinte.  

 

7. Na matrícula/renovação de matrícula no Ensino Artístico Especializado de Música em regime 
articulado  
É necessário anexar um comprovativo de existência de vaga ou de inscrição em exame de aptidão no caso dos 

alunos que transitam para o 5.º ano.  

A disciplina de Educação Visual é de frequência facultativa, mediante decisão do encarregado de educação a 

tomar no momento de ingresso no 3.º ciclo (anexo V, do Dec.Lei 55/2018). 

 

8. Na renovação de matrícula para o ano inicial de frequência do ensino secundário, o encarregado de 

educação ou o aluno, quando maior, deve indicar, além dos 5 estabelecimentos a que alude o n.º 3 do artigo 7.º 

Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos Científico- 
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Humanísticos, os Cursos do Ensino Artístico Especializado, os Cursos de Educação e Formação de Jovens, os 

Cursos Científico-Tecnológicos com Planos Próprios, os Cursos Profissionais e os Cursos Científico-

Humanísticos do Ensino Recorrente.  

 

9. A renovação de matrícula considera-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver concluído o 

processo de distribuição dos alunos pelos estabelecimentos de educação e ensino (ponto 5 do art.º 9.º Despacho 

Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril) 

 

Prioridades  
No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação e de ensino para renovação de 

matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  

1. Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro;  

2. Que no ano letivo anterior tenham frequentado o ensino básico no mesmo agrupamento de escolas;  

3. Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, que 

frequentam o estabelecimento de educação e de ensino pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º do 

Despacho Normativo n.º 5/2020;  

4. Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino pretendido;  

5. Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;  

6. Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes aos alunos que no ano letivo anterior tenham 

frequentado um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas;  

7. Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de  

influência do estabelecimento de educação e de ensino;  

9. Mais novos, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no 

estabelecimento de educação e de ensino.  
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Divulgação das listas alunos admitidos 
No 24 de julho de 2020, serão publicadas as listas dos alunos admitidos. 

 

Constituição das turmas 
O processo de constituição das turmas estará concluído no prazo de 15 dias úteis a contar do prazo previsto 

para a publicação das listas dos alunos admitidos. 

 

 
 
 
Contactos: 
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho  
Email: secretaria@aerosaramalho.pt 
telefone n.º 253 831 971 
 
DGEstE - Direção de Serviços da Região Norte (DSRN)  
Email: matriculaseletronicas.dsrn@dgeste.mec.pt 
telefone 225 191 917/28/61 
 
Nota: A leitura da informação contida neste aviso não dispensa a leitura da legislação em vigor, dos documentos 

orientadores da DGEstE e da informação constante no portal das matrículas portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 
 
 
Barcelinhos, 16 de junho de 2020 
 
 
 

A Diretora 
 

Maria Paula Abreu 
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Informações Úteis 

 
1- Renovação de Matrícula e Pedidos de Transferência para o ano letivo 2020/2021 
Suporte legislativo:  
- Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril; 
- Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril. 
Mais informação, consultar:  perguntas frequentes da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 
 
2- Ação Social Escolar (subsídio) e inscrição nas refeições escolares 
A candidatura à Ação Social Escolar e às refeições escolares deve ser feita preferencialmente via internet. 
 
No 1.º ciclo, a candidatura é efetuada na plataforma SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem) da 
Câmara Municipal de Barcelos, até 30 de junho.   
 
No 2.º e 3.º ciclos, a candidatura à Ação Social Escolar é feita no Portal das matrículas, dando autorização 
interconexão de dados com a Segurança Social. 
 
Os alunos beneficiários da Ação Social Escolar que concluírem o 9.º ano com a classificação anual igual ou 
superior a 4 valores, poderão beneficiar de uma Bolsa de Mérito, no próximo ano letivo, de acordo com o Dec-
lei n.º 55/2009, de 2 de março, nos termos do regulamento de candidatura à Bolsa de Mérito, aprovado por 
despacho de membro do governo. A Bolsa de Mérito consiste numa atribuição monetária anual e é acumulável 
com outros auxílios económicos. Para o efeito, no período de publicação da constituição das turmas, devem 
informar-se nos Serviços Administrativos da Escola que frequentarão no próximo ano letivo. 
 

Para mais informação, contactar o Agrupamento de Escolas, através do Email: secretaria@aerosaramalho.pt ou 
telefone n.º 253 831 971. 
 
3- Transporte Escolar (2.º e 3.º Ciclos) 
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a candidatura é efetuada na plataforma SIGA (Sistema Integrado de 
Gestão e Aprendizagem), conforme a mensagem enviada pelos serviços da Câmara Municipal de Barcelos aos 
encarregados de educação. 
 
4- Manuais Escolares e reutilização 
Os manuais escolares mantêm-se em vigor.  
Aguardam-se orientações sobre regras e procedimentos a adotar no processo de empréstimo, devolução e 
reutilização dos manuais escolares. 

 


