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MATRÍCULAS 2022/2023 

 

Informamos que, de acordo com o Despacho n.º 4209-A/2022, a matrícula e a renovação para 

a Educação Pré-Escolar e a matrícula para o 1.º ano do Ensino Básico, decorrerá entre os 

dias 19 de abril e 16 de maio de 2022. 

A matrícula, no 1.º ano do Ensino Básico, é obrigatória para as crianças que completam os 

seis (6) anos de idade, até ao dia 15 de setembro de 2022. 

 

O pedido de matrícula é apresentado, via Internet, no portaldasmatriculas.edu.gov.pt com 

recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de 

acesso ao Portal das Finanças. 

Deve seguir os seguintes passos: 

- Na página das Finanças deve colocar o NIF do Encarregado de Educação e password que 

utilizam no acesso; 

- Preencher por separadores/quadros com os dados solicitados; 

- Após o preenchimento de cada quadro, clicar em Seguinte; 

- No final do preenchimento clicar em Submeter. 

 

Em casos muito específicos, o Encarregado de Educação, ou o aluno quando maior, deverá 

agendar com os Serviços Administrativos do Agrupamento uma reunião para o efeito.  

O agendamento é feito com a antecedência mínima de 24 horas. 

 

Outras informações relevantes: 

 

1. No ato da matrícula, os Encarregados de Educação indicam, por ordem de preferência, 

cinco (5) estabelecimentos de ensino, pertencentes ou não ao mesmo Agrupamento. 

 

2. Divulgação das listas de crianças e alunos relativas à matrícula ou à renovação de 

matrícula: 

– Até ao dia 31 de maio, será afixada, em cada estabelecimento de ensino, a lista dos alunos 

que requereram ou a quem foi renovada a matrícula. 

http://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
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– No dia 1 de julho, serão publicadas as listas dos alunos admitidos. 

O pedido de renovação de matrícula pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando 

maior, só deve ser requerido, também no Portal das Matrículas, quando haja lugar a: 

 Transferência de estabelecimento ou 

 Transição de ciclo ou 

 Alteração de encarregado de educação ou 

 Quando esteja dependente de opção curricular. 

Todas as restantes renovações operam automaticamente nos termos do n. º1 do artigo 8.º do 

Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, na sua redação atual, de acordo com o seguinte 

calendário: 

 Para os 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos do ensino básico 

o de 9 de julho a 19 de julho 

 Para os 8.º e 9.º anos do ensino básico e para o ensino secundário 

o de 17 de junho a 1 de julho 

Esclarecimentos e dúvidas devem ser colocadas através do email: 

matrículas@aesophiambreyner.org 

 

Nota Importante: 

No ato do preenchimento quer seja pela primeira vez e /ou renovação de matrícula, o 

encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve autorizar, no separador 

“Consentimento” do Portal das Matrículas, e na secção “Autorização para a interconexão de 

dados pessoais”, clicando em “autorizar”, conforme esquema abaixo, para permitir acesso às 

informações do ASE. 
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