
Matrículas 

Educação pré-escolar e 1.º ciclo 

4 de maio a 30 de junho 

 

A partir do dia 4 de maio o Portal das Matrículas estará disponível para que o Senhor 

Encarregado de Educação registe o pedido de matrícula do seu educando para o ano 

letivo 2020/2021.  

O Portal das Matrículas está preparado para que o Senhor Encarregado de Educação efetue na 

aplicação todos os procedimentos de matrícula, assegurando que são recolhidos os dados 

necessários ao cumprimento rigoroso de critérios de seriação e à criação do registo biográfico 

do/a aluno/a no nosso estabelecimento de educação e ensino. 

A matrícula do seu educando deve ser realizada, preferencialmente, nesta aplicação que lhe 

permite, mediante consentimento prévio, fornecer toda a informação e documentação 

necessária à instrução do processo de matrícula.  

Desta forma, os serviços escolares ficarão, sempre, com os dados devidamente atualizados e 

validados, o que representa uma melhoria significativa ao possibilitar, num ato único, a recolha 

de todos os elementos identificativos e informativos que, até agora, eram solicitados várias 

vezes e em diversos momentos no decurso do ano letivo.  

Este tema assume especial importância dada a situação pandémica atual.  

Atendendo às condicionantes de saúde pública e na prossecução do bem estar de todos os 

envolvidos no processo, bem ainda em prol da simplificação administrativa e processual, 

apela-se ao Senhor Encarregado de Educação que realize o esforço de operacionalizar a 

matrícula do seu educandos online. 

Posteriormente serão dadas informações sobre procedimento alternativo ao preenchimento 

online. 

De momento salienta-se a abertura a partir de 4 de maio do Portal de Matrículas para 

preenchimento online do pedido de matrícula na educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino 

básico, com meios de autenticação alargados: cartão de cidadão; chave móvel digital; 

credencial de acesso do Portal das Finanças. 

Para apoio ao Senhor Encarregado de Educação, e exclusivamente para esclarecimentos sobre 

o ato de matrícula do seu educando, disponibilizam-se os seguintes contactos: 

o Telefone: 925 036 947; horário: 10:00h-12:00H e 13:00h-17:00h; 

o Email: alunos.aesmbreyner@gmail.com. 

mailto:alunos.aesmbreyner@gmail.com


Deve o Senhor Encarregado de Educação informar-se das normas que regem o processo de 

matrícula, nomeadamente a obrigatoriedade de frequência quanto à educação pré-escolar e 

ao ensino básico, a noção de matrícula e o entendimento do conceito de matrícula condicional 

e da sua implicação na inclusão nas prioridades das crianças aí posicionadas, bem como das 

listas de prioridades de admissão para a educação pré-escolar e para o 1.º ciclo. 

Anexa-se a legislação recente, recomendando-se uma leitura aprofundada do seu articulado: 

o Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 abril; 

o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 14 de Abril. 

Para conhecimento da Rede Escolar e Oferta Educativa, anexa-se um documento com os 

Jardins de Infância e as Escolas Básicas com oferta de 1.º ciclo existentes no Agrupamento de 

Escolas Sophia de Mello Breyner. 

Consulte e familiarize-se com o Portal das Matrículas – é uma pessoa informada, vai conseguir! 

Aguardamos com expectativa a sua inclusão nesta nossa comunidade educativa. 

Estamos aqui para o apoiar! 

 

ADiretora e Equipa Diretiva 

 

 


